Vi vill bara påminna om vad reklamen gör för

Läs gärna mer på annons.se
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Och om det inte fanns lönsamma TV-avtal
skulle de allsvenska klubbarna få mindre pengar och därmed svårare att behålla eller köpa in
spelare. Vilket skulle göra fotbollen sämre och
minska chanserna till framgångar i Europa. Men
för att TV-bolagen ska kunna räkna hem affären behöver de kunna sälja… just det, reklam.

in te b

Vi vet att reklamavbrotten i fotbollspausen
kan kännas rätt jobbiga. Men innan du önskar
reklamen dit pepparn växer, får du gärna fundera på vad den betyder för fotbollen och dina
möjligheter att följa den.
Om TV-kanalerna inte kunde visa reklam i
samband med matcherna skulle ingen ha råd
att köpa landskamper, VM- eller EM-slutspel
(nej, SVT har inte de pengarna).
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Reklam ökar konkurrensen, skyndar på produktutvecklingen och leder till lägre priser för dig
som konsument. Ett amerikanskt exempel visar
att priset på glasögon sjönk med 30-40% när
ett tidigare reklamförbud togs bort i flera amerikanska stater.
Reklam driver samhällsdebatten framåt. De
senaste åren har vi till exempel sett hur viktiga
frågor om mångfald lyfts upp av företag som ICA,
Åhléns och IKEA.
För att bara nämna några av reklamens effekter.

in te b

Vi erkänner. Det är inte all reklam som är underhållande, lärorik eller relevant, så det är inte så konstigt om du känner att den stör ibland. Men innan
du önskar att reklamen försvann, kan det vara bra
att fundera på vad den bidrar med.
Reklam betalar sociala medier, TV-kanaler, nyhetssajter, radiostationer, podcasts och tidningar
som den här. Utan reklam skulle det finnas väldigt
få medier i Sverige.
Reklam skapar jobb och ger skatteintäkter.
Enligt konsultbyrån Deloitte är t. ex. sex miljoner arbetstillfällen inom EU beroende av reklam.
Och enligt samma undersökning förvandlas varje
satsad reklamkrona till sju kronor för samhället.
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Alla sociala medier har en sak gemensamt: de
skulle inte finnas om det inte vore för reklamen.
Kanske värt att tänka på nästa gång du
suckar över ännu en annons för skor, flygresor
eller öronproppar.

in te b

Tack vare Instagram och Facebook får vi skratta
mer, engagera oss mer och veta mer om såväl
omvärlden som hur solnedgången ser ut där
våra gamla klasskamrater befinner sig. De flesta
i det här landet använder sociala medier, många
av oss flera gånger om dagen.
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Reklam ökar konkurrensen, skyndar på produktutvecklingen och leder till lägre priser för dig som konsument.
Ett amerikanskt exempel visar att priset på glasögon
sjönk med 30-40% när ett tidigare reklamförbud togs
bort i flera amerikanska stater.
Reklam driver samhällsdebatten framåt. De senaste
åren har vi till exempel sett hur viktiga frågor om mångfald lyfts upp av företag som ICA, Åhléns och IKEA.
För att bara nämna några av reklamens effekter.

in te b

Vi erkänner. Det är inte all reklam som är underhållande, lärorik eller relevant, så det är inte så konstigt om
du känner att den stör ibland. Men innan du önskar att
reklamen försvann, kan det vara bra att fundera på vad
den bidrar med.
Reklam betalar sociala medier, TV-kanaler, nyhetssajter, radiostationer, podcasts och tidningar som den här.
Utan reklam skulle det finnas väldigt få medier i Sverige.
Reklam skapar jobb och ger skatteintäkter. Enligt
konsultbyrån Deloitte är till exempel sex miljoner arbetstillfällen inom EU beroende av reklam. Och enligt
samma undersökning förvandlas varje satsad reklamkrona till sju kronor för samhället.
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Och om det inte fanns lönsamma TV-avtal skulle de
allsvenska klubbarna få mindre pengar och därmed
svårare att behålla eller köpa in spelare. Vilket skulle
göra fotbollen sämre och minska chanserna till framgångar i Europa. Men för att TV-bolagen ska kunna räkna
hem affären behöver de kunna sälja… just det, reklam.

in te b

Vi vet att reklamavbrotten i fotbollspausen kan kännas
rätt jobbiga. Men innan du önskar reklamen dit pepparn
växer, får du gärna fundera på vad den betyder för fotbollen och dina möjligheter att följa den.
Om TV-kanalerna inte kunde visa reklam i samband
med matcherna skulle ingen ha råd att köpa landskamper, VM- eller EM-slutspel (nej, SVT har inte de pengarna).
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