
Mediehuset	
Coop	

Aud	Lundstad,	Markedsdirektør,	Coop	Norge	Handel		



Agenda	

•  Hvorfor	bygge	et	mediehus?	

•  Hvordan	vi	gjorde	det.	

•  Resultater	(så	langt).	

•  Noen	Eps.	



2015:	Coops	
uKordringer	 • Utydelige merkevarer - 

«Coop’en». 

• Et marked preget av 
knallhard konkurranse om 
markedsandeler.  

• Kundenes oppmerksomhet. 



Kompleks	
kundereise	

På mobil 

139 Googlesøk 

14 YouTube-videoer 

89 Bilder 

69 Utsalgssteder 

186 Produsenter 

Utforsket 14 merker 

Vurderte 6 merker 
Valgte mellom 2 merker 



Jeg	vil	vite…	
Jeg	vil	
gjøre…	 Jeg	vil	

kjøpe…	

Mikro-	
øyeblikk	



Vi	lever	i	kundens	
<dsalder.	
	
Hvordan skal vi nå 
den tilkoblede 
forbrukeren? 



PUSH	 PULL	



Neeei	takk	

Vi	kunne	ha	brukt	
hele	budsjeOet	på	

TV-reklame.		

Vi	kunne	ha	teppelagt	
InterneO	med	
Elbudsbannere.	



“Insanity	is	doing	the	same	
thing	over	and	over	again	but	
expec7ng	different	results”	

-	Albert	Einstein	



Vi	valgte	å	
bygge	

et	mediehus!	

• Vi	forteller	våre	merkevarehistorier	i	våre	
egne	kanaler.	

• Vi	kan	investere	mindre	i	andre	kanaler.	

• Vi	kan	samle	inn	data	om	kundene	våre	
som	vi	kan	bruke	i	markedsføringen.	

• Vi	kan	<lby	leverandørene	våre	et	helt	
unikt	annonseprodukt	



Innhold	og	kanaler	<lpasset	
kundens	modus	

Reaserch	

Beslutning	

Lojalitet	

Transaksjon	

Opplevelse	

gjennom	
hele	kunde-	
reisen!	



Oktober	2015:		
Nye	Extra.no	
lanseres!	



✗ ✓ 

Vi	tar	målgruppen	på	alvor	



Extras	
innholdsstrategi	



SPISE	



SPARE	



FIKSE	

477 425 
sidevisninger	



Kjøpt	trafikk	

Na<ve-annonsering	er	
den	største	

trafikkilden	vi	har	i	
dag,	med	Facebook	
som	nummer	to.	



OpEmalisering	
i	sannEd	

8	klikk	pr	min	 99	klikk	pr	min	

Topp	1-sak	
på	db.no!	



Coop rigges for den nye mediehverdagen.



Coop.no	
«hub’en»	i	
mediehuset	

Facebook	
Na<ve	

adver<sing	

Display	

TV	

Instagram	

YouTube	

Bu<kk	

Magasin	

Tilbudsavis	

Events	

Søk	

Nyhetsbrev	

Coop.no	



Resultater	



Fra	«Coop’en»	<l	tydelige	merkevarer	



2015:	
18 millioner 

besøk		
	
	

2016:	
35	millioner	

besøk		
	
	

+ 94% 



 
Aldersfordeling 

53%	mobil	

62% 38% 



+1181 % 
økning i trafikk 
fra Facebook 



#1	mest	
engasjerende	
merkevare	på	
Facebook	

I	august	2016	sa	Retriver	at	Coop	var	den	
mest	engasjerende	merkevaren	på	
Facebook	blant	kvinner	–	og	den	nest	
mest	engasjerende	merkevaren	på	
Facebook	i	sin	helhet.	
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trafikk 







Fra	inspirasjon		
El	transaksjon	

	

Unti ra dolore pori il mo odis aut maio. Igenit pror simusam remo enihilignis voluptas 

sunte pliqui con rehendae con reiument, cum ulla sintum faciliquia illatur? Odisinus 

dolorendeles maximinvel et quistet etdoluptas pres sunt. 

Unti ra dolore pori il mo odis aut maio. Igenit pror simusam remo enihilignis voluptas 

sunte pliqui con rehendae con reiument, cum ulla sintum faciliquia illatur? Odisinus 

dolorendeles maximinvel et quistet etdoluptas pres sunt. 



Inspirasjon	som	konverterer	<l	salg		
	

8,8	%	



De	som	har	vært	innom	neasiden	
har	9	%	større	sannsynlighet	for	å	
handle	hos	Extra	enn	de	som	ikke	
har	vært	innom	neasiden,	viste	en	
«control-exposed»-undersøkelse.		
	

9	%	økning	i	
kjøpsintensjon	



Din favoritt!
HVA MED LAKS TIL MIDDAG?

OPPSKRIFTER:

Laks med salatLaks med avokado
og tomat

Laks med mango

–20 %
på Coop Kaffe

Special price for
you, my friend!

* 7 av 10 bytter tann-børste for sjeldent
* 7 av 10 bytter tannbørste for sjeldent

Veien	videre	



Mediehuset	Coop	skal	bli	
Norges	største	og	vik<gste	
møteplass	for	
hverdagsinspirasjon		
og	handel….		

-	for	hele	
familien!	



Noen	Eps	på	veien	



•  SeO	kunden	først!	
•  Ha	tydelige	målsegnger!	
•  SeO	av	budsjeOer	–	og	Ed!	
•  Invester	i	god	innholdsstrategi!	
•  Invester	i	kvalitet!	
•  Hold	innovasjonstrykket	oppe	

-70/20/10!	



Takk	for	meg!	

Aud.Lundstad@coop.no	


