MÅNEDSPLAN: OKTOBER 2020 (UGE 40-44)
SE TIDLIGERE MÅNEDSPLANER HER

ATTRAKTIV MÅLGRUPPE

1. SÆRUDGAVE: EKSTRAORDINÆR EKSPONERING
I de tre næste udgivelser af månedsplanen vil vi sætte
fokus på den værdi, som Dansk Reklame Film skaber for
dit brand i biografrummet.
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

KOMMUNIKATIONSVÆRDIER

BIOGRAFGÆNGERNE HAR
HØJE INDKOMSTER

BØRNEFAMILIERNE SER OFTE
FILM PÅ DET STORE LÆRRED

Gns. Husstandsindkomst P25-70 år

Har hjemmeboende børn 4-18 år:

682.358
kr.

EFFEKT

IMAGE/
BRANDING

656.652
kr.

SALG

DK's befolkning
Biografgængere
Ej biograf gængere
Komm. TV-seere

670.046
kr.

I BIOGRAFEN KAN DU NÅ UD TIL
EN YNGRE MÅLGRUPPE
Går i biografen mindst én gang årligt:

- Mark Ritson, Adjunkt professor i marketing

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 modtvivlsomt indhold.
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
biograf-rummet, som smitter af på selve reklameoplevelsen og medvirker til, at
reklameaccepten er høj.

DELTAG I QUIZ: VIND BIOGRAFBILLETTER
Svar på quiz-spørgsmål om månedsplanen
- og vær med i lodtrækningen om 5x2 biografbilletter!
Klik her for at deltage inden d. 28 september
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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.

33%

Kilde: Index DK/Gallup helår 2019 (se kildespecifikationer i grafen til højre).

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

22%

34%
40%

Kilde: Index DK/Gallup helår 2019. DK’s befolkning: (min. n=4.597).
Biografgængere: I bio min. 1 gang i.f. 14 dage (min. n=716).
Ej biografgængere: Har ikke været i bio inden for det seneste år (n=1.036).
Kommercielle TV-seere: Ser TV mindst 5 dage ugentligt på TV2, TV2 Zulu,
TV2 News, TV3, TV3+, Kanal 4 eller Kanal 5. (min. n=1.116)

50%
2017
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Kilde: ”Vidste du?” analyse udarbejdet afDet Danske Filminstitut og YouGov, 2019 P15+ (min. n= 2.500)

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?”
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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
So ci ale me dier
Video rekla mer før vid eoer/ klip på nette t
TV

21%
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Kilde: Mindshare ‘Reklameanalysen’ 2018 (n=1.213)

Baggrundsbillede: Promovering af filmen ”Death on the Nile”

FILMFOKUS: OKTOBER 2020 (UGE 40-44)
TOP 10 FILM
DE KOMMENDE SEKS MÅNEDER
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BILLETESTIMAT:
500.000

BILLETESTIMAT:
150.000

BILLETESTIMAT:
250.000

Kernemålgruppe:
P30+

Kernemålgruppe:
P15-39

Kernemålgruppe:
Familie

I Druk kaster fire lærere
sig ud i et drikke-forsøg
inspireret af en teori om,
at mennesket er født med
en for lav alkohol-promille
i blodet. Deres liv er en
række af trivialiteter, så
dette kan være lige hvad
de har brug for til at åbne
sindet og udfolde
kreativiteten.

Wonder Woman 1984 er
amazone krigsprinsessen
Dianas anden solofilm,
hvor tidslinjen bliver
skruet frem til 80’erne
– en tid med glamour,
New Order og
overvågningsparanoia.
Iført guldtiara er Gal
Gadot atter tilbage i
hovedrollen.

I Far til fire og vikingerne
er familien i krise. Mie og
Ole kan ikke holde ud at
dele værelse, Søs er træt
af at agere mor, og Far har
ikke overskud til at tackle
onkel Anders. Så for at
løse problemerne tager
familien et ophold, hvor
de skal leve som vikinger i
en uge.

Eksempler på andre film der kører i perioden:
Shorta (08.10.20), Familien Bigfoot (08.10.20), Candyman (15.10.20),
Madklubben (22.10.20), Death on the Nile (22.10.20), Forbundet (22.10.20),
Black Widow (29.10.20), Snake Eyes: G.I. Joe Origins (29.10.20), Erna i krig (29.10.20)

Premieredato

Titel

Billetestimater

01.10.20

Far til fire og vikingerne

250.000

29.10.20

Erna i krig

190.000

12.11.20

Bond 25: No Time To Die

825.000

17.12.20

Retfærdighedens ryttere

375.000

25.12.20

Sjæl

300.000

04.02.21

Marco Effekten

750.000

11.02.21

Eternals

225.000

11.02.21

Raya and the Last Dragon

185.000

25.02.21

Smagen af sult

200.000

25.03.21

The Boss Baby 2

250.000

OKTOBER: KONTAKTESTIMATER PÅ UGEBASIS
Uge

Alle

12+

Familie

40

304.000

252.000

52.000

41

284.000

211.000

72.000

42

374.000

241.000

133.000

43

263.000

205.000

58.000

44

325.000

271.000

54.000

Kilde: Baseret på DRF billetestimater, afrundede tal
Baggrundsbillede: Promovering af filmen ”Wonder Woman 1984”

