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AF MICHAEL SOLGAARD

 Tiden, da webbran-
chen var kommuni-
kationsbranchens 
lillebror, er forbi, vi-

ser den første samlede regn-
skabsanalyse af de digitale 
kommunikationsbureauer. 

Med en vækst på næsten 
40 pct. passerede forholds-
vis ukendte bu-
reaunavne, som 
Guava, Creu-
na, LBI, Net-
people, 1508, 
Hello Group, 
Frankly Web 
m.fl ., i 2007 
samlet den før-
ste milliard i 
bruttoavance, 
og webbran-
chen er der-
med lige så stor 
som medie-
bureauer, PR-
bureauer og 
DM-bureauer 
tilsammen og 
nærmer sig nu 
storebror – 
reklame-
bureauerne.

Brancheskre-
det er en delvis 
følge af det store skifte i an-
noncørernes marketingbud-
getter, hvor nettet vokser 
som annoncemedie på be-
kostning af stort set alle an-
dre mediegrupper, men og-
så nye forretningsmodeller 

på nettet og salg til andre af-
delinger i virksomhederne, 
såsom salg, HR og kommu-
nikation, bidrager til omsæt-
ningen. Og meget tyder på, 
at webbranchen ikke stop-
per med at vokse foreløbig.

Ikke effektive nok

»Web vil fortsætte med at 
tage omsætning fra de klas-

siske reklame-
bureauer. De 
gamle kanaler 
er ikke effekti-
ve nok, så der 
vil i de kom-
mende år ske et 
kraftigt udskil-
lelsesløb,« for-
klarer ekstern 
lektor fra CBS 
Per Østergaard 
Jacobsen, der 
ud over at un-
dervise kom-
mende marke-
tingeksperter 
også arbejder 
i web-fi rmaet 
Webtop.  

Han mener, 
at årsagerne til 
udviklingen kan 
koges ned til tre 
forklaringer: 

For det første er de klassiske 
mediekanaler under pres og 
deres virkningsgrad aftagen-
de. For det andet ændrer for-
brugernes adfærd sig, og folk 
bliver mere kritiske over for 
envejsreklame. For det tredje 

betyder folks mangel på tid, 
at tilgængelighed bliver alfa 
og omega, og her har de digi-
tale medier den rigtige fl eksi-
bilitet. 

At reklamebureauerne ta-
ber terræn, er han ikke ene 
om at mene.

»Reklamebureauerne har 
sovet i timen. De har ikke 
evnet at udvikle ideer, der 
er medieuafhængige. Mar-
ketingcheferne er stadig 
konservative og starter 
deres briefi ng på reklame-
bureauerne, men det er kun 
et spørgsmål om tid,« siger 
Otto B. Christiansen, der er 
direktør i Dansk Annoncør-
forening. 

Han beklager tidens ten-
dens, hvor annoncørerne fø-
ler sig nødsaget til at briefe 
forskellige slags bureauer på 
den samme opgave.

»Det er noget bras og går 
ud over brandingen.«

Dan Hestbæk fra Hestbæk 
Consult følger kommunika-
tionsbranchen nøje, da han 
tjener sine penge på at råd-
give annoncører om valg af 
bureaupartnere. Han tror 
også, at webbranchen er 
fremtiden.

»Webbureauerne vil na-
turligt få mere og mere magt, 
fordi de leverer synlige og 
bevislige resultater. De har 
stadig en udfordring med at 
være andenviolin, selvom de 
også er begyndt at tale di-
rekte med kunderne, men de 
er blevet en større og større 

Webbranchen 
truer reklamebureauer 
på levebrødet

»Reklame-
bureauerne har 

svært ved at 
integrere det 

tekniske i deres 
løsninger og 

formår ikke at 
bringe forretnings-

strateger, 
kommunikations-

eksperter og 
tekniske eksperter 

sammen«
Carsten Brogaard Jensen, 

adm. direktør i Valtech

Mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2007 2006
Creuna A/S 211,66 140,1 258 157 16,54 14,6
Valtech 75,54 61,1 88 72 16,95 10,2
LBI (Framfab) 53,91 65,2 69 76 8,77 14,7
Guava 06/07 46,07 15,2 77 32 8,67 1,9
Magnetix 30,22 24,3 35 24 4,25 6,3
Mondo Solutions 29,27 26,1 60 36 -10,18 2,6
Forbrugerliv 27,08 21,0 29 19 0,67 3,9
Netpeople 26,54 31,0 30 29 4,25 8,2
DesignIt 06/07 26,08 19,0 53 25 4,26 3,8
Kontrapunkt 25,95 23,5 48 36 -1,06 2,0
Danaweb 25,40 12,8 91 68 -2,06 -6,2
1508 25,09 21,3 42 33 5,80 6,4
AD pepper Media Denmark 18,24 12,4 24 18 5,13 2,9
VerticPortals A/S 18,04 11,8 35 13,0 0,1 2,4
Pentia 06/07 17,61 15,6 25 25 3,08 1,9
Zupa 06/07 17,27 11,9 20 15 3,18 1,7
Isobar 17,00 10,0 13 6 i.o i.o.
Dwarf 16,70 12,2 25 20 3,24 2,6
TBWA/Play 15,62 14,4 25 26 -2,35 0,3
Tradedoubler 14,30 12,5 17 14 -1,07 0,1
Peytz & Co 13,18 10,6 23 21 1,65 1,7
Hello Group 06/07 12,58 0,0 12 0 1,88 0,0
Adserving Danmark 10,67 i.o. 12 i.o. 2,06 i.o.
Atmosphere 9,86 9,6 14 15 -0,12 -0,9
MPD Media/MPD Interactive 9,02 i.o. i.o i.o. 0,77 i.o.
subsero 8,62 8,0 12 12 2,09 2,0
ADFAIR.DK ApS 8,17 2,1 8 2 2,50 1,2
Frankly Web 7,75 2,7 10 5 1,23 0,2
Adnuvo 7,75 4,8 16 7 -0,56 1,3
Advertising.com 7,51 5,7 11 8 -0,96 0,5
Goviral 6,46 4,2 i.o i.o. 3,46 2,7
In2media 06/07 5,83 2,4 12 7 1,02 0,1
Director 5,53 4,4 8 5 0,80 1,2
No Zebra 5,47 4,2 8 7 1,88 1,4
Euroads 06/07' 5,12 i.o. 5 i.o. 2,39 i.o.
Certus 5,12 2,1 6 6 0,50 -1,3
Futurecom 06/07 4,99 4,9 11 13 1,24 0,2
Mikkelsen Media 06/07 4,57 i.o. 5 i.o. 1,61 i.o.
Outrider 4,46 8,7 5 10 -0,10 1,9
Min reklame  3,87 2,6 8 6 0,65 0,8
Adapt 3,62 2,7 15 13 1,83 0,9
Apt Copenhagen ApS 3,24 1,9 5 5 0,84 -0,4
Nörd 2,78 2,3 5 i.o. 0,41 0,5
Webmasters 2,55 1,5 5 4 0,25 -0,2
Infoserv 1,90 1,5 4 4 0,41 0,2
Netmedia.dk 06/07 1,77 2,0 1 1 0,68 1,0
Traceworks 06/07 1,69 3,7 11 7 -3,59 0,2
Matter 0,77 0,0 1 1 0,75 0,0
Sum 902,44 654,12 1297,00 903,00 93,76 95,40
Vækst i forhold til året før 38,00%  43,60%  -1,70% 

Digitale kommunikationsbranche

Bruttoavance EBIT
Antal

medarbejdere

 Bruttoavance BA-vækst Antal Vækst 
 (mio. kr.) 2006/2007 medarbejdere 2006/2007
Digital kommunikation* 902,4 38,0% 1297 43,6%
Reklamebureauer** 1765,2 5,4% 2085 4,9%
PR-bureauer*** 246,1 11,4% 271 6,7%
DM-bureauer**** 154,0 14,1% 197 14,5%
Mediebureauer***** 481,2 16,6% 587 12,9%

Den digitale kommunikationsbranche sætter alle andre til vægs
De digitale bureauer er lige så store som PR, Mediebureauer og DM tilsammen. 
Og vokser langt hurtigere

Kilde: Årsregnskaber

* I tallene for digital kommunikation indgår 48 virksomheder. Hovedparten af branchen er dækket, men listen er ikke endegyldig.
** I tallene for reklamebureauer indgår 47 virksomheder. Hovedparten af branchen er dækket, men listen er ikke endegyldig. 
*** I tallene for Pr-bureauer indgår 15 virksomheder. Hovedparten af branchen er dækket, men listen er ikke endegyldig. 
**** I tallene for DM-bureauer indgår 9 virksomheder. Hovedparten af branchen er dækket, men listen er ikke endegyldig. 
***** I tallene for Mediebureauer indgår 10 virksomheder. Stort set hele branchen er dækket, men listen er ikke endegyldig 

Den første analyse af den digitale kommunikationsbranche viser, at branchens vækstrater langt overgår 
reklamebureauernes, og bruttoavancen har nu rundet en milliard. Spørgsmålet er blot, hvornår webbranchen 
bliver annoncørernes første valg



konkurrent til reklamebu-
reauerne,« lyder det fra Dan 
Hestbæk, der tror på en stor 
reallokering af marketing-
budgetterne til fordel for 
webbranchen.

Forskydning til nettet

»Selv om marketingbudget-
terne lige nu stagnerer, så 
sker der en procentvis for-
skydning til nettet. Der er 
klar fokus på den digitale 

platform i marketingafde-
lingerne.« 

At webbranchen stadig er 
ung og dermed stadig har et 
stort vækstpotentiale, nik-
ker de kendte aktører i bran-
chen ja til. De forventer en 
fortsat stor stigning i brutto-
avancen i de kommende år.

»Der har helt klart væ-
ret et investeringsefterslæb 
siden katastrofen i 2001, 
hvor mange virksomheder 
brændte fi ngrene i den før-

ste bølge. Det er stille og ro-
ligt ved at blive lukket, og 
nu er virksomhederne ik-
ke skræmte ved at investere 
i digitale platforme,« siger 
Tim Frank Andersen, be-
styrelsesformand og med-
ejer i In2media og en af de 
få personer i branchen, der 
har været med siden star-
ten i midten af 90’erne. Han 
regner med, at væksten i 
branchen bliver lige så stor i 
2008 som i 2007.

»Infrastrukturen, brugerad-
færden og teknologien er nu 
på plads, og det betyder, at 
fl ere og fl ere marketingkon-
cepter starter og 
forandres digi-
talt. Hermed får 
webbranchen en 
større del af op-
gaverne,« fast-
slår nestoren, 
der selv opleve-
de mere end en 
fordobling af 
In2medias brut-
toavance fra 
2006/2007 – 
tallene, der ind-
går i analysen – 
til 2007/2008, 
hvor regnskabet 
endnu ikke er of-
fentliggjort. 

»Vi er stadig 
i en ung branche og er slet 
ikke færdige med at vok-
se. Reklamebureauerne har 
svært ved at integrere det 

tekniske i deres løsninger 
og formår ikke at bringe for-
retningsstrateger, kommu-
nikationseksperter og tekni-

ske eksperter 
sammen,« 
uddyber Car-
sten Brogaard 
Jensen, der er 
adm. direktør 
i Valtech, som 
er en af den 
digitale kom-
munikations-
branches stør-
ste aktører og 
tilmed også 
en af de ældre 
af slagsen.

En af de 
helt unge og 
samtidig en 
af de hurtigst 
voksende er 

Hello Group, der blev stif-
tet i august 2006 og indgår 
i regnskabsanalysen med 
tallene for regnskabsåret 

2006/2007. Her var brutto-
avancen 12,6 mio. kr. og an-
tallet af medarbejdere 12. I 
regnskabsåret 2007/2008, 
der lige er sluttet, er de tal 
forøget til 50 mio. kr. hen-
holdsvis 70 medarbejdere, 
og væksten fortsætter.

Partner og kundedirektør 
Kim Jong Andersen er som 
mange af kollegerne over-
bevist om, at det kun er et 
spørgsmål om tid, før rekla-
mebureauerne må overgive 
sig. Webben er nemlig ikke 
bare en kommunikationska-
nal, men en ny forretning.

»Jeg vil ikke sælge rekla-
me, men kunder i butikken. 
Jeg plejer at sige, at jeg 
sælger salg. Det er der ingen 
reklamebureauer, der kan.«

michael.solgaard@borsen.dk
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»Jeg vil ikke sælge 
reklame, men

 kunder i butikken. 
Jeg plejer at
 sige, at jeg 

sælger salg. Det er 
der ingen 

reklamebureauer, 
der kan.« 

Kim Jong Andersen, 
partner og kundedirektør 

i Hello Group

Internettet
med
tilhørende 
reklamer 
fortætter 
væksten og 
hos de frem-
adstormende
web-bureauer 
er der bred 
enighed om, at 
den »gamle« 
reklame-
branche 
fremover på 
indstille sig 
på at spille 
andenviolin. 
Foto: 
Bax Lindhardt/
Scanpix

AF MICHAEL SOLGAARD

Det er ikke let at få et overblik over den 
milliardstore digitale kommunikations-
branche, hvor internet-ord som online 
markedsføring, viral, søgemaskineopti-
mering, affi liate marketing og user expe-
rience blander sig med mere traditionelle 
kommunikationstermer som kreativitet, 
branding, analyse og strategi.

Reklamebranchen opdeles traditionelt 
i to typer af bureauer; de meget kreative, 
f.eks. & Co og Wibroe, Duckert & Partners 
og de meget strategiske såsom Kunde & 
Co. I webbranchen taler webeksperter til-
svarende om minimum fem forskellige 
kategorier af web-virksomheder i den 
forvirrende branche, som derudover og-
så består af en masse forskellige små op-
startsvirksomheder, hvoraf kun enkelte er 
ved at vokse sig rigtig store.

»Webbranchen er enormt fragmente-
ret, og selv for sådan en som mig, som har 
været med lige fra starten, er det svært 
at bevare overblikket,« siger Tim Frank 
Andersen, der er bestyrelsesformand i 

In2media og direktør i det nye selskab 
Brandzation, der bl.a. driver Carlsbergs 
nye tv-kanal på nettet, partofthegame.tv.

Tim Frank Andersen taler om fem for-
skellige nøglekompetencer, der karakte-
riserer de forskellige kombattanter i web-
branchen: Kreativitet, strategi, teknik, 
medie og marketing. 

Har en teknisk baggrund 

En del af de store selskaber, heriblandt 
Creuna og Valtech, kommer fra en teknisk 
baggrund og har først senere lagt en de-
cideret marketingrådgivning på toppen, 
mens den store nye fusion i webbranchen 
Guava blander mediekompetencen om 
affi liate netværk fra Notabene med mar-
ketingkompetencen i Cubizz.

»Generelt kan man se, at branchen er 
ved at blive mere moden, fordi fl ere og fl e-
re virksomheder blander kompetencer-
ne. Særligt kreativitet, teknisk kunnen og 
strategi bliver forenet i fl ere virksomhe-
der,« fastslår Tim Frank Andersen.  

michael.solgaard@borsen.dk

Kaotisk branche er 
ved at fi nde sig selv

Lars Lund-Nielsen tager afsked.

UNDERSTANDING PEOPLE

En epoke i den nordiske analyseindustri er slut! Lars Lund-Nielsen 
forlader stillingen som administrerende direktør i Zapera.com A/S.

Lars stiftede analyseinstituttet 
Zapera for snart 9 år siden. Siden 
er selskabet vokset kraftigt og er 
i dag på vej mod de 100 ansatte 
i hele Norden. Zapera blev i 2007 
købt af engelske YouGov plc, og nu 
tager Lars så afsked med det danske 
selskab for i stedet at tiltræde som 
Koncernudviklingsdirektør 
indenfor YouGov gruppen. 

Kom og sig farvel til Lars. Samtidig kan du hilse på 
Zaperas nye direktør, Ole Haghfelt.
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