MÅNEDSPLAN: APRIL 2020 (UGE 14-18)
SE TIDLIGERE MÅNEDSPLANER HER

ATTRAKTIV MÅLGRUPPE

1. SÆRUDGAVE: EKSTRAORDINÆR EKSPONERING

Denne månedsplan er den første særudgave i rækken; og her
vil vi belyse den ekstraordinære eksponering, som kan opnås
ved at være til stede på det store lærred i vores
netværk-biografer. I de andre to, kommende udgivelser vil
fokuspunkterne være hhv. kommunikationsværdier samt
effekt af vores medie.

EKSPONERING

I BIOGRAFEN KAN DU NÅ UD
TIL ET YNGRE SEGMENT

BØRNEFAMILIERNE SER OFTE
FILM PÅ DET STORE LÆRRED
Har hjemmeboende børn 4-18 år:

KOMMUNIKATIONSVÆRDIER

EFFEKT

IMAGE/
BRANDING

Aldersfordeling:

17%

SALG

Cinema, that ancient
old f***er, is hot again

- Mark Ritson, Adjunkt professor i marketing

ATTRAKTIV MÅLGRUPPE: Det store lærred giver dig mulighed for at opnå
unik dækning blandt forskellige, attraktive målgrupper, hvis opmærksomhed ellers
kan være svær at fange. Heriblandt tæller de unge, børnefamilier og
højtuddannede med tilsvarende høje husstandsindkomster.
HØJ REKLAMEOPMÆRKSOMHED: I biografen er der meget få
støjkilder, der kan aflede opmærksomheden fra reklamerne. Biografens
skærmstørrelse, lydniveau og dæmpede belysning bevirker, at publikum retter
deres opmærksomhed imod lærredet – og gæsterne ser de fulde reklamer fra
start til slut. Se månedsplanen marts 2020 for relevant data.
EKSKLUSIVT AFVIKLINGSMILJØ: Biografmediet danner rammerne
for et afviklingsmiljø med indhold af høj kvalitet i form af f.eks. store
Hollywood-titler, som dit brand kan associeres med ved afvikling på lærredet.
Biografen sikrer således brand safety, hvor annoncører bliver beskyttet mod
tvivlsomt indhold.
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Kilde: Index DK/Gallup H1 2019 P25+ (se kildespecifikationer nedenfor).
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BIOGRAFGÆNGERNE ER HØJTUDANNEDE
OG TJENER MANGE PENGE
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Videregående uddannelse og indkomst P25+:
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Gns. husstand si ndko mst
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Kilde: Index DK/Gallup H1 2019 P12+
(se kildespecifikationer til højre).
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Kilde: Index DK/Gallup H1 2019. DK’s befolkning: (n=12.237).
Biografgængere: I bio min. 1 gang i.f. 14 dage (n=1.665).
Ej biografgængere: Har ikke været i bio inden for det seneste år
(n=4.775). Kommercielle TV-seere: Ser TV minimum 30 min. om
dagen 5 dage ugentligt eller mere på en af følgende kanaler:
TV2, TV2 Zulu, TV2 News, TV3, TV3+, Kanal 4 eller Kanal 5.

POSITIV STEMNING
DU SER TV ALENE
- MEN GÅR I BIFFEN MED
VENNER OG FAMILE
”Hvor mange personer er du
sammen med, når du ser TV/går i
biografen?”

6%
30%

41%

64%

56%

TV, gennemsnit
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POSITIV STEMNING: Langt de fleste går i biografen med venner og

familie, og ser derfor reklamerne på det store lærred sammen med nogen. Denne
form for samsening danner en referenceramme, som kan have en vigtig
indflydelse på købsbeslutninger. At biografturen er en social begivenhed medfører
også, at der er en særlig positiv og magisk stemning i biografrummet, som smitter
af på selve reklameoplevelsen og medvirker til, at reklameaccepten er høj.
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I de tre næste udgivelser af månedsplanen vil vi sætte
fokus på den værdi, som Dansk Reklame Film skaber for
dit brand i biografrummet.
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Kilde: InfoSys/Gallup for TV: Målgruppe: P12+.
TV2, TV2 Zulu, TV2 Film, TV3, TV3+, Kanal 4,
Kanal 5, 6’eren i uge 17 2019 (n=25.041).
Biografen: Reklamefilmtest, maj 2019 (n=520).

45% er enige/meget enige i, at biografens gode
atmosfære smitter af på reklameoplevelsen.
43% er blevet mere positive over for annoncørerne
efter at have set deres reklamefilm i bigrafen.
Kilde: FilmMonitor, maj 2019 (n=980);
Reklamefilmtest, juli 2019 (n=475) Har svaret: I høj grad/i nogen grad/i mindre grad

DANSKERNE KAN BEDST LIDE AT SE
REKLAMER I BIOGRAFEN
Reklamer irriterer mig overhovedet ikke/sjældent på følgende
formater:
53%

Biogr afen

21%

So ci ale me dier
Video rekla mer før vid eoer/ klip på nette t
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Kilde: Mindshare ‘Reklameanalysen’ 2018 (n=1.213)

FILMFOKUS: APRIL 2020 (UGE 14-18)
TOP 10 FILM
DE KOMMENDE SEKS MÅNEDER
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Dramaet Little Women
fortæller historien
om fire søstre i tiden
efter den amerikanske
borgerkrig, der hver
især er fast besluttede på
at leve livet på deres egen
måde. Little Women blev
i år nomineret til hele 6
Oscars og er desuden med
i denne sæson af
Biografklub Danmarks
filmprogram.

Filmen Mulan er en live
action-filmatisering af
animationsfilmen fra 1998.
Plottet udspiller sig i Kina,
hvor kvinden, Hua Mulan,
tager sin skrantende fars
sted i den kejserlige hær
i forsøget på at redde
ham. Forklædt som mand
forbereder Mulan sig på at
skulle afsted i krig - uden
at nogen må opdage
hende.

Trolls på verdensturné er
2. kapitel om de små
trolde med pangfarvet
strithår. Poppy og Branch
opdager, at de ikke er de
eneste trolde på jorden
og snart er alles sikkerhed
truet af rock-troldene,
der vil over tage verden
med deres musik. Poppy
og Branch må nu forsøge
at forene verdens trolde i
harmoni.

Eksempler på andre film der kører i perioden:

Fremad (05.03.20), A Quiet Place 2 (19.03.20), X-Men: The New Mutants (08.04.20),
Sangklubben (08.04.20), Radioactive (16.04.20), Black Widow (29.04.20),
Undtagelsen (30.04.20)

Premieredato

Titel

Billetestimater

29.04.20

Black Widow

200.000

30.04.20

Undtagelsen

250.000

20.05.20

Fast & Furious 9

240.000

18.06.20

Vores mand i Amerika

225.000

02.07.20

Minions 2: Historien om Gru

350.000

16.07.20

Tenet

300.000

16.07.20

Top Gun 2: Maverick

250.000

06.08.20

Krummerne - Mors gode idé

200.000

27.08.20

Soul

350.000

27.08.20

Druk

300.000

Note: ‘James Bond: No Time to Die’ er flyttet til november 2020

APRIL: KONTAKTESTIMATER PÅ UGEBASIS
Uge

Alle

12+

Familie

14

284.000

193.000

91.000

15

209.000

148.000

60.000

16

169.000

125.000

44.000

17

141.000

96.000

44.000

18

203.000

179.000

24.000
Kilde: Baseret på DRF billetestimater

