Danske Annoncører og Markedsførere
Baggrund, formål, fokus, pris og plan

Hvor blev den
gamle forening af?
En novemberaften i 1947 er der stadig
lys i vinduet i det store mødelokale i
Industriens Hus. Rundt om bordet sidder
direktørerne for 20 af landets største
virksomheder for at danne det, der blev
til Dansk Annoncørforening.

sejren, og det er så fristende hele tiden
at genopleve triumfens øjeblik med nye
tilbud og ydelser, der alle kredser om det
samme, hvilket for foreningen ville sige
reklame-tv, reklame-tv, reklame-tv.

Foreningen blev en magtfaktor. Da den
toppede, havde den over 200 medlemmer
og gennemtrumfede meget af det, vi i
dag synes er helt selvfølgeligt som fx at
få troværdige tal for mediers rækkevidde
eller bare det overhovedet at kunne købe
medieindrykninger direkte og uden om
bureauerne.

Så mens relevansen og medlemstallet
begyndte at sive, gjorde man mere
og mere af det samme. Man lavede
store og komplekse vejledninger
over alle de møder, man skal holde
og processer, man skal følge i en
stor reklamefilmsproduktion. Man
forhandlede vilkår og kontrakter med
reklamefilmproducenternes forening, og
man inviterede hvert år medlemmerne
til reklamefilmfestivalen i Cannes, hvor
man kunne stå på La Croisette og drikke
champagne på foreningens regning.

Triumfen
I 1988 vandt foreningen sin største sejr.
Efter den havde kæmpet for det i årtier,
faldt statsmonopolet endeligt, og med
TV 2 fik vi reklamefjernsyn i Danmark.
Det var en ren triumf – og sådan en er
dødsensfarlig for enhver organisation.
For det er så nærliggende at hvile
på laurbærrene bare et øjeblik, det
er så taknemligt kun at fokusere på
de medlemmer, der har nydt godt af

Nedturen

Med solbriller på og den skarpe franske
middelhavssol i øjnene, overså foreningen
derfor fuldstændigt, at det var blevet
et nyt årtusind og at marketing for
længst var rykket videre og havde taget
medlemmerne med sig.

”Der er ganske enkelt brug for en fagspecifik og
kompetent forening, der kan samle medlemmernes
ekspertise og ønsker og påvirke lovgivning og
markeder i den rigtige retning.”
Betina Hagerup
Direktør for markeder hos Dansk Erhverv

I sidste øjeblik, inden det var for sent
for Dansk Annoncørforening kom en ny
bestyrelse til, som var opsat på at redde
foreningen. Sammen med en ny direktør
formulerede den en strategi, som skulle
hive den gamle forening ind i det nye
årtusinde og den digitale virkelighed, alle
andre allerede levede i.

Et skridt frem
I 2019 kom et tæt nordisk og internationalt samarbejde med andre
annoncørforeninger rundt omkring
i verden i stand. Foreningen fik en
plads ved bordet i alle nævn, der
regulerer markedsføring, og den var
i direkte dialog med alt fra borgerrepræsentationen i København, som
ville sætte advarselsskilte på alle
photoshoppede reklamebilleder til
danske ministre, folketingsmedlemmer
og europaparlamentarikere.
Sidst, men ikke mindst, krævede
foreningen højlydt og stærkt omdiskuteret
langt større åbenhed i mediebureauernes
faktureringer af især digitale mediekøb.
Den øgede aktivitet og relevans blev
belønnet med en medlemsfremgang på
25 %, så da 1. januar kom, og 2020 lå helt
uberørt forude, forekom fremtiden så lys,
så det næsten var nødvendigt at finde
foreningens gamle solbriller frem.

To skridt tilbage
Dermed kunne foreningen og dens
medlemmer have levet happily ever after.
Men så kom corona og knækkede ryggen
på foreningens økonomi, som i alt for høj
grad var afhængig af indtægter fra én
enkelt event. Foreningen blev indstillet
til opløsning, og det kunne have været
slut. Danmark kunne have stået nærmest
alene i Europa ved ikke at kunne samle
købersiden.

En ny start
Heldigvis var der gode kræfter, som
ville det anderledes. Kræfter som Dansk
Erhverv der stædigt holdt fast i, at det
ganske enkelt er nødvendigt at have en
erhvervspolitisk interesseorganisation,
der fokuserer på marketing.
Så tanken om at danne en ny forening
begyndte at melde sig. En forening der er
selvstændig, men arbejder tæt sammen
med Dansk Erhverv, så den kan blive
aflastet, når det gælder infrastruktur, og
så Dansk Erhverv kan give foreningen
ekstra muskler, når det gælder politik og
jura.
Det var en chance for at gentænke,
hvad en annoncørforening egentlig skal
gøre for sine medlemmer og det var en
chance for at bygge et helt nyt og stærkt
fundament for fremtiden.

Mød arbejdsgruppen bag den nye forening.
Den nye forenings formål, fokus og forretningsmodel blev formuleret på tre hektiske uger
af en gruppe CMO’er og direktøren for den tidligere annoncørforening.
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Foreningen skal give mere tilbage,
end hvad man lægger i den. Den
skal skabe vækst. Vækst for den
enkelte leder og medarbejder, vækst
for marketingafdelingen, vækst for
brand og virksomhed og vækst for
marketingfagligheden i Danmark.

For hvis danske annoncører og
markedsførere skal have en stærk
forening, som kan gøre alt det for sine
medlemmer, som man kan læse om på
de næste sider, skal den inden for en kort
årrække have mindst 3 medarbejdere og
et budget i omegnen af 4 mio. kr.

Det er en vækst, som kan være i
kompetencer, den kan være i effektivitet
og den kan være i kroner og øre.

En del af de midler kan komme fra
sponsorater og andre indtægtskilder. Men
som i enhver foreningen vil det være de
direkte medlemsbidrag, der betyder mest.

Væksten har en pris.

”

Som den samlende stemme for
markedsførende virksomheder i Danmark,
er det foreningens mission at skabe vækst
for ledere og medarbejdere, for brands og
virksomheder og for marketingfagligheden i
Danmark.

50.000 kr.
>30 FTE
30.000 kr.
11-30 FTE
20.000 kr.
3-10 FTE
15.000 kr.
<3 FTE

Et medlemsbidrag for en forening af
annoncører og markedsførere kan
beregnes på mange måder.
Arbejdsgruppen bag den nye forening
har valgt at sige, at jo flere man er i en
virksomhed, jo flere vil logisk bruge
foreningens ydelser. Derfor bliver det
årlige medlemsbidrag sat efter, hvor
mange medarbejdere, man er i marketing
og i funktioner, som primært understøtter
marketing.
Niveauet er lagt, fordi det er det, der skal
til for at kunne drive en forening. Her er

holdningen hos kræfterne bag den nye
forening ganske klar: Det giver absolut
ingen mening at starte en ny forening
på et eksistensminimum. Den tid, som
foreningen skal bruge på at kæmpe for
sin egen økonomiske overlevelse, er
tid som går tabt fra at skabe vækst for
medlemmerne. Så skal man hellere lade
være.
Men det rette spørgsmål er nok heller
ikke, ”hvad koster det?”, det er nok
nærmere ”hvad får jeg får jeg ud af det?”
Svaret på det finder man på de følgende
sider.

Foregribe,
påvirke
og ændre.
Danske Annoncører og Markedsførere
er en forening, som på de ydre rammer
arbejder på at foregribe politiske indgreb
i markedsføringen. Et eksempel: På
Christiansborg har man rettet skytset
mod grøn markedsføring. Man synes
ganske enkelt, at der er for meget af den.
Så nu skal der lovindgreb til.
Derfor er det lige nu, at dansk erhvervsliv
skal sætte sig sammen og lave en frivillig
ordning til selvregulering, som viser
retningen og forebygger et politisk indgreb,
der kan blive både bureaukratisk og
lægge unødige hindringer i vejen. Det er
præcis sådan noget, en annoncørforening
er til for.
Foreningen vil også påvirke kommende
lovgivning. Tag bare ePrivacy, Privacy
Shield og Digital Services Act, der alle
nu er til behandling i EU. Herfra vil
man meget snart se direktiver med
dybtgående og grundlæggende betydning
for alle, der markedsfører sig digitalt.
Foreningen skal være i aktiv dialog
med EU-parlamentarikerne, og den skal
gerne være det i et samarbejde med især
de nordiske annoncørforeninger, som
deler principper og holdninger. Og så
skal foreningen selvfølgelig være der,
når EU-direktiver bliver til dansk lov,
og når dansk lov bliver til praksis hos

Forbrugerombudsmanden, Datatilsynet
og alle de andre.
Så det er ikke bare fjerne EU-love, der
er på spil i foreningens arbejde. Det
er også ned til det helt konkrete, som
hvad Datatilsynets vejledning siger om
udformningen af cookiebannere, så
lovens intention om at beskytte borgerne
bliver fulgt, men så det sker uden at
lægge markedsføringen unødvendige
hindringer i vejen eller stille danske
virksomheder ringere.
Og endeligt får man en forening, som
vil ændre eksisterende lovgivning. Et
eksempel: L 109, det såkaldte kviklånsindgreb, har afskåret helt almindelige
banker fra at kunne markedsføre sig
på en lang række medier. Ikke bare har
de været tvunget til at indstille deres
sportssponsorater af alt fra landshold til
lokale idrætsklubber. De har også været
nødt til at trække sig fra stort set alt
digital markedsføring. Så her i 2020 står
en hel branche nu afskåret fra essensen i
moderne markedsføring. Derfor skal den
lov ændres. Helst igennem dialog med
politikerne, og går det ikke, så ved at få
loven prøvet ved en europæisk domstol,
fordi den sandsynligvis er i strid med helt
grundlæggende EU-sikrede rettigheder.

At stå sammen og være en fælles stemme
i Bruxelles og på Christiansborg for
der at sikre de bedst mulige lovvilkår
for markedsførende organisationer og
virksomheder er selve kerneområdet for
en annoncørforening.
Men, ærligt talt, som annoncør høster
man fordelen af foreningens politiske
indsats, uanset om man selv er medlem
eller ej. Man kan sagtens køre på frihjul
og overlade arbejdet og regningen til
andre, og det vælger nogle desværre også
at gøre. Det er nu engang nemt at fortælle
sig selv, at ens eget større eller mindre
bidrag nok ikke gør nogen forskel i det

store billede. Men det ville være forkert.
For når styrken og værdien ligger i
antallet, er hvert et medlem vigtigt.
Dermed ikke være sagt, at den nye
forenings svar er en appel til solidaritet
eller flyvske principper. Tværtimod.
Arbejdsgruppen bag foreningen har
grebet udfordringen, og svaret er
at give medlemmerne mere tilbage,
end de betaler. Det skal ske ved at
gøre medlemmerne bedre og skabe
vækst hos den enkelte, i afdelingen
og i virksomheden gennem en række
initiativer, man udelukkende har adgang
til som medlem.

Penge taler,
så tag ordet.
16 milliarder kroner købte danske annoncører og markedsførere medieplads og
marketingydelser for i 2019. De købte dem
af medier og bureauer, som taler sammen
om vilkår og betingelser i deres stærke
foreninger, mens de fleste annoncører står
helt alene.
Danske Annoncører og Markedsførere vil
bruge medlemmernes samlede købekraft
til at forlange, at markederne for medier,
marketingydelser og teknologier fungerer
på fair, gennemsigtige og bæredygtige
vilkår.
Fair, fordi medier, bureauer og teknologileverandører ikke er modstandere, men
tværtimod oftest vigtigste samarbejdspartnere. Så balancen mellem, hvad man
får, og hvad man giver, skal være rimelig
for alle parter.
Gennemsigtige, fordi det er en elementær
rettighed som køber, at man selvfølgelig
har fuldt indblik i alle pengestrømme,
datastrømme og leverancer af det, man
har betalt for.
Og bæredygtige fordi det også er i
danske annoncørers og markedsføreres

langsigtede interesse at bevare fx danske
medier, så der er et alternativ til Googles
og Facebooks duopol.
De fair, gennemsigtige og bæredygtige
markeder vil foreningen skabe ved
at etablere fællesskaber på tværs af
landet og brancher. Fællesskaber af
købere og fællesskaber af kompetencer.
Nogle af dem vil være i form af faste
netværk. Andre i skikkelse af adhocgrupper, der arbejder med specifikke
udfordringer, som gælder for en
kreds af medlemmer. Et eksempel:
Da FK Distribution fik monopol på
husstandsomdelinger, satte de prisen
voldsomt op og indførte urimelige og
muligvis delvist ulovlige handelsvilkår.
Her havde det været en oplagt sag for
en stærk annoncørforening at samle
detailhandlerne i et købernetværk og tage
sagen til konkurrencemyndighederne.
Uanset om fællesskaberne er faste, eller
de er adhoc og situationsbestemte, vil
de have én ting tilfælles. De vil først og
fremmest være digitale. Det er slut med,
at alt er centreret omkring København.

Den digitale marketingplatform
Det centrale for foreningen er, at den
skaber vækst gennem alle sine aktiviteter
i hele landet også når det gælder vækst
for det enkelte, individuelle medlem. Det
vil den gøre gennem netværk og ved at
give medlemmerne en onlineplatform,
som skal være det første sted, man går
hen for at finde guidelines, analyser,
benchmarks, standardkontrakter og
værktøjer eller for at få et fællesskab,
hvor man kan lede efter og mødes med
andre, der arbejder med de spørgsmål og
udfordringer, man også selv gør.

En bedre leder og indkøber
Uddannelse skaber også vækst. Og
også her vil foreningen gøre tingene
anderledes. Den vil ikke udbyde en
lang række af kurser om alt fra at skrive
onlinetekster til, hvordan man bruger
Instagram og influencers til at bygge
brands. Den slags er der masser af andre,
der tager sig af, og de utålmodige kan
google sig frem til svarene.

Det, foreningen skal, er at fokusere på
at gøre ganske få og virkelig vigtige
ting rigtig godt. Og for foreningens
medlemmer handler det især om at blive
endnu bedre planlæggere og indkøbere
af medier og marketingydelser og endnu
bedre ledere af marketingafdelingen. Så
det er det, foreningen vil tilbyde, og den
vil igen gøre det med et klart digitalt
udgangspunkt.
Det skal også være slut med, at uddannelse
er noget med bare at dukke op i et lokale
– typisk i København – på et bestemt
tidspunkt og lytte til en underviser i 2
eller 3 timer, hvorefter kurset er forbi.

Kvalitet
Foreningens forløb skal have en
begyndelse, en midte og en videreførelse,
som stiller krav til deltagerne, som
giver dem et fællesskab, og som kan
gennemføres uafhængigt af geografi
og tid. Og så skal det være forløb af
virkelig høj kvalitet. Det er foreningens
ambition, at give en vækstgaranti om fuld
tilfredshed eller pengene tilbage.

Den foreløbige aktivitetsplan for 2021.
I den kommende tid skal ledelsen og bestyrelsen prioritere de mange opgaver og lægge
en aktivitetsplan for 2021, der både leverer den lovede værdi til medlemmerne og giver
plads til vækst, så foreningen med endnu flere kræfter kan udrette endnu mere i 2022.

1. kvartal

2. kvartal

Etablere en taskforce, som skal skabe en selvregulerende standard
for grøn markedsføring i Danmark.

Etablere en sourcing-taskforce, som skal udarbejde standardkontrakter for køb af medier og marketingydelser gerne i
samarbejde med bureauernes og mediernes brancheforeninger.

Etablere en medie-taskforce, der skal arbejde med en dansk og
nordisk implementering af Global Alliance for Responsible Media
i samarbejde med de nordiske annoncørforeninger.
Etablere en L 109 taskforce, som skal ændre markedsføringsforbuddene i det såkaldte kviklånsindgreb.
Etablere en spil-taskforce, der skal arbejde med det sandsynligvis
kommende politiske indgreb i spilmarkedsføring.

Lancere onlineportal med værktøjer som analyser, benchmarks,
kontrakter osv.
Lancere onlinenetværk.
Etablere og understøtte netværk ud fra regioner, kompetencer,
udfordringer etc.

Etablere og understøtte netværk ud fra efter regioner,
kompetencer, udfordringer etc.
Webinar: Status på medietransparens, analyse fra Q4 2020.
Generalforsamling: Er vi på rette vej?

4. kvartal

3. kvartal

Etablere en cross media measurement-taskforce, som skal skabe
ensartede mediemålinger på tværs af kanaler.

Lancere et længere digitalt uddannelsesforløb i strategisk medieplanlægning og -køb.

Etablere og understøtte netværk ud fra regioner, kompetencer,
udfordringer etc.

Etablere en taskforce, som skal udarbejde ændringsforslag til
Markedsføringsloven - eksempelvis en justering, der gør det
enklere at markedsføre finansielle aftaler online.
Etablere og understøtte netværk ud fra regioner, kompetencer,
udfordringer etc.

Dertil kommer alle de selvfølgelige ting for foreningen: juridisk bistand, rådgivning,
interessevaretagelse i nævn, rollen som vagthund og at være i dialog med lovgivere i EU
og Danmark samt med Forbrugerombudsmand, Datatilsynet osv.

Værdien i et medlemskab af en forening
for annoncører og markedsførere
ligger ikke i dens blotte eksistens
eller i medarbejderne. Den ligger hos
medlemmerne og i at få marketingprofessionelle på tværs af kompetencer og
kommunegrænser til at mødes med andre
i samme situation og udveksle erfaringer
og krav til ændringer.
Så er det op til foreningen at skabe de
bedst mulige rammer for de møder
og at kæmpe hårdt for at sikre at
medlemmernes krav og ønsker også

bliver til konkret og værdiskabende
virkelighed.
Og mens den nye forenings ledelse og
bestyrelse godt kan love, at den gerne
kæmper de kampe, der betyder noget
for medlemmerne, så begynder det altså
med altså med den enkelte annoncør og
markedsfører. Med vedkommendes støtte
og vedkommendes aktive deltagelse.
Du kan begynde ved at ringe til Holger
Wilcks på telefon 2621 0045 eller skrive til
wilcks@gmail.com for at høre mere.

