
Panel Fyn giver hurtig information om

medievaner, meninger og forbrugsmønstre.

Dermed får Fyens Stiftstidende et effektivt

redskab til at målrette koncernens medier

til læsernes, lytternes og annoncørernes

behov.

Efter sommerferien vil 2000 fynboer blive
taget med på råd, når det gælder udviklingen
af Fyens Stiftstidende-koncernens medier.
Og der er ikke blot tale om en engangsfore-
stilling. Tværtimod skal Panel Fyn være et
permanent forum, som kan give os i det 
fynske mediehus hurtige informationer om

medievaner, meninger og forbrugsmønstre.
Udelukkende med det formål at gøre vores
trykte og elektroniske medier endnu bedre
og vedkommende for de fynske forbrugere.

Samarbejde med Gallup

Panel Fyn etableres i samarbejde med TNS
Gallup, der står for udvælgelsen af 2000
repræsentative fynboer, der minimum benyt-
ter internettet én gang om ugen. Det er lige-
ledes Gallup, der rådgiver ved udformning af
spørgsmål, kontakter panelet via e-mail
samt indsamler data. Det efterfølgende ana-
lysearbejde står Fyens Stiftstidende selv for.

– Med det faste panel får vi et unikt redskab,
som mediehusets salgsafdelinger og redak-
tioner kan bruge efter behov, fastslår 
markedsanalytiker Niels Windfeld-Lund. 
Det betyder en langt hurtigere og mere 
præcis fynsk analyse i forhold til de under-
søgelser, der gennemføres på landsplan. 
Og vi bestemmer selv, hvad det er for emner,
vi ønsker fynboernes vurdering af. For
eksempel er det nærliggende at spørge om,
hvor og hvordan de har været på sommer-
ferie, og hvor mange penge de bruger på 
rejser og ferier. Men det kunne også være
interessant at vide, hvilke forventninger 

2000 FYNBOER MED PÅ RÅD fynboerne har til de nye storkommuner og
det offentlige serviceniveau.

Sparringspartner

Administrerende direktør Poul Erik Andersen
ser Panel Fyn som en særdeles vigtig spar-
ringspartner, når det gælder udviklingen af
de eksisterende og nye medier i koncernen.

– Vi-alene-vide-mentaliteten er ikke forene-
ligt med et moderne mediehus. Tværtimod
har vi brug for alle informationer om, hvilke
medier fynboerne foretrækker – og hvordan
deres forbrugsmønstre udvikler sig. Vi vil
kunne fortælle vores annoncører helt præ-
cist, hvordan de opnår den største respons i
deres markedsføring. Og endelig kan vi få en
pejling af, om vores forskellige produkter er i
overensstemmelse med fynboernes ønsker

og behov. Måske er der kun tale om juste-
ringer – men lige så vigtigt er det, at vi 
kan hente inspiration til nyudvikling og nye
markedsområder, siger han.

Nye perspektiver

Også på det redaktionelle område ser chef-
redaktør og direktør Egon Tøttrup store
muligheder i Panel Fyn.

– Det betyder ikke, at læserne nu skal
bestemme, hvad der skal stå i avisen, og
hvordan den skal se ud. Men vi vil altid gerne
lytte til gode råd og diskutere dem – og i den
forbindelse åbner der sig helt nye perspek-
tiver med Panel Fyn. Vi bruger i forvejen
læserundersøgelser og meningsmålinger –
men i begrænset omfang, fordi de er kost-
bare at gennemføre i et lokalt eller regionalt

område. Med et permanent panel, skal vi
ikke starte forfra hver gang, men kan blot
bede Gallup trykke på knappen, når vi vil
sende aktuelle spørgsmål til høring. 

– For avisens journalister vil det i fremtiden
være nærliggende at ”teste” mange aktuelle
spørgsmål hos Panel Fyn som et naturligt led
i research-processen. På den måde inddra-
ger vi læserne og får et modspil til de kilder
og eksperter, vi ofte betjener os af. Og det
kan kun være en fordel, siger Egon Tøttrup.
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Eget panel er en guldgrube for en virksomhed,

hvad enten den opererer inden for detailhandel,

mærkevarer eller medier. Fyens Stiftstidende 

er en af de virksomheder, TNS Gallup 

har samarbejdet med i oprettelsen og driften 

af et panel, der knytter bladet og kunderne 

tættere sammen. 

I denne artikel fortæller Fyens Stiftstidende 

selv, hvor nyttigt og nemt det er at arbejde 

med panelet, og hvordan der er en inspirations-

kilde for enhver, der ønsker effektiv kontakt 

til kunderne og markedet. 


