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Ekstra Bladet
B
føørst i Euroopa medd PBT måålgrupper på sam
mtlige plaatforme
Ekstra Bladeet tilbyder nuu som de førrste i Europa målgruppesalg baseret på
p Predictivee Behavioral Targeting
T
(PBT) på sam
mtlige platforme, som beeriges af Nuggg.ad. Predicctive Behavio
oral Targetingg gør det muligt at
identificere målgrupper med langt sttørre præcision end tradiitionelle værktøjer, da bååde adfærdsb
baseret data
samt spørgeeskemaer bliiver bragt sammen i avan
nceret statisttiske modelleer. Denne løøsning ruller Ekstra
Bladet ud fø
ør samtlige europæiske
e
m
mediemastod
donter, hvilkeet gør denne milepæl meeget unik.
Ekstra Bladeet har en gruundlæggendee ambition om
m at være Daanmarks føreende digitalee mediehus med
m de
bedste og mest
m raffinereede annonceeprodukter. Denne
D
markeedsposition er
e flere gangee blevet statueret i det
danske marrked, men nuu markerer Ekstra Bladet sig for alvor på Europa-kkortet.

”Vi forsøgerr dagligt at prøve
p
kræfterr med diverse
se digitale tekknologier forr at imødekom
mme vores annoncørers
a
behov samtt udfordringeer, og derfor har
h vi naturliigvis også sto
tore forventni
ninger til vorees nylige lanccering. Vi harr
længe, medd stor success, kunne tilbyyde PBT målggrupper på hhv.
h desktop og webtv, ogg netop derfoor er det
naturligt forr os at rulle produktet
p
udd på de mobilile enheder. Mobilområde
M
et er et af vorres største
fokusområdder i 2014 ogg vi har storee ambitioner for omsætniingen. Udvikl
klingen i salgeet de senestee år giver os
troen på, att vi er på rettte vej, og derrfor byder vi også 2014 velkommen
v
m denne uunikke mulighhed for
med
vores annonncører.” sigeer Anders Oveesen, salgschef for mobill og PBT.
Ekstra Bladeet har i mangge år haft et tæt og succesfuldt samaarbejde med Nugg.ad, ogg derfor kan Ekstra
E
Bladet besteemt også garantere kvaliiteten i målgruppesalget:

”Sideløbendde med voress forretning forsøger
f
vi kontinuerligt
k
at
a dokumenttere effektenn af vores annnoncørers
kampagner.
r. Dette har vi
v gjort i PBT Network gennnem mangee år, hvor effeekt- og præccisionsmålingger har
været hyppi
pigt brugt og pakketeret
p
s cases till markedet. Vores
som
V
annonccører kan sååledes forvennte
målgruppessalg på alle Ekstra
E
Bladetts platforme med
m øget eff
ffektivitet, miindre mediesspild og relevvante
målgrupperr.” siger Alexaander Kiær, som
s
er produuktansvarlig for PBT.
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