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Alder og reklameeffekten 

Konklusioner fra Due & Partners analyse af annoncetestdata 
vedrørende helsides annoncer indrykket i magasiner og ugeblade. 
Datamaterialet omfatter 256 annoncer og små 40.000 interviews. 
Dataene er suppleret med informationer fra pretest og andre 
undersøgelser, hvis data ikke er en del af Effektdatabasen. 

 

”Danskerne over 59 år er uden sammenligning de bedste reklamemodtagere overhovedet. 
De ser 7% flere annoncer end gennemsnittet af danskere, og de læser 20% flere annoncer 
end gennemsnittet. De er langt mere positivt stemte over for dit budskab og er også den 
gruppe, der er bedst til at se nyheden i budskabet.” 

”Hvis du vil have fat i den mest reklamefølsomme og mest købedygtige aldersgruppe - de 
ældre - så skal du udarbejde annoncerne, så de henvender sig til dem og ikke gøre, som du 
plejer, nemlig at lefle for teenagerne og dem i tyverne!” 

”De 18-39 årige er den aldersgruppe, der sværest at få i tale gennem reklamen. Ikke desto 
mindre er det den gruppe, annoncerne primært er målrettet. Hvis jeg var dig, ville jeg bruge 
krudtet på de ældre, hvis det rent produktmæssigt giver mening.” 

”Yngre mennesker kræver nøgtern kommunikation, og værdinegative budskaber virker slet 
ikke. Tværtimod!” 

”Skrækkampagnerne ikke virker overfor de yngre, som de især er tiltænkt. Til gengæld virker 
de godt overfor de ældste, som måske ikke er så væsentlig en målgruppe for sikker sex kam-
pagner og lignende!” 

”Storytelling preller af på de unge, der ikke ønsker at blive påduttet en syntetisk historie, 
men som vil have nøgtern information og selv bestemme, om reklamens budskab skal ind-
passes i deres eksisterende drømme.” 

”Næsten halvdelen af annoncerne har en værdiladning, der preller af på de unge, men som 
appellerer til de ældre samtidig med, at tilbuddene er udformet, så de opleves som relevante 
af de unge, mens de ældre ikke ser relevansen.” 

”Ønsker du at fange de ældre læsere, så placér annoncen først eller sidst i bladet. For de øv-
rige grupper er forskellen ikke stor, men en placering godt inde i bladet er formodentlig 
bedst!” 

 

Konklusioner fra artikel i Børsens Markedsføringshåndbog udarbejdet af Claus Due, marts 2012 

 


