
Ny og endnu 
hurtigere internet-måling

I disse dage afslutter TNS Gallup et spæn-
dende forsøg med en helt ny metode til
måling af radiolytning. Det er parterne bag
Gallup Radio Index, der i fællesskab har
besluttet at gennemføre en test af elektro-
nisk lytning over en periode af tre måneder.
Der er udvalgt 70 personer i hovedstadsom-
rådet, som hver er forsynet med et elektro-
nisk udstyr, et såkaldt Portable People
Meter, på størrelse med eller lidt mindre end
en mobiltelefon. 

Nye perspektiver
Dette udstyr, som man så vidt muligt skal
have på sig dag og nat, registrerer hvilke
radio- og tv-kanaler, forsøgspersonerne
hører og ser. Registreringerne lagres i udsty-
ret, som så indsender dem til TNS Gallup én
gang i døgnet.

Det er således både tv-kigning og radiolyt-
ning, der måles på en ny måde, hvilket i sig
selv er en markant nyskabelse, men som
også åbner for nye perspektiver inden for
multimedia-planlægning.

Formålet med testen er at opnå viden om,
hvordan forsøgspersonerne oplever at indgå
i sådan et måledesign samt at få belyst sam-
spillet mellem radiolytning og tv-kigning i ét
og samme univers.

Med eneret for TNS Gallup
Det elektroniske udstyr er udviklet af det
amerikanske specialistfirma Arbitron, med
hvem TNS har en eneretaftale for Europa og
Asien, og der forløber for øjeblikket en række
tilsvarende test i flere europæiske lande.

Bærbar 
radio- og tv-meter
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Måling af medier har altid været en særlig
Gallup-specialitet, hvad enten det er trykte
medier, tv, radio, outdoor eller biograf. Siden
1999 har måling af internet-trafikken været
med på denne palette. 

I samarbejde med Foreningen af Danske
Internet Medier (FDIM) leverer Gallup data til
foreningens medlemmer over antal unikke
besøgende på de forskellige sites. Herefter
leverer FDIM hver tirsdag de officielle tal på
en topliste, som findes på www.fdim.dk og
www.gallup.dk, og som er baseret på den
foregående uges internet-trafik. Listen
omfatter ca. 75 aktører og dækker således
stort set hele reklamemarkedets aktører.

Nye data hver time
Internettet vokser med ekstrem fart.
Omsætningen på internettet har i dag rundet
300 millioner kr., eksklusiv rubrikannoncer,
som antages at bidrage med yderligere 150
millioner kr. Med sådanne beløb i spil kræ-
ves en høj grad af professionalisering af
mediets dokumentation og en teknologi, der
formår at tilpasse sig internettets hurtige
udvikling.
I marts introducerede Gallup en ny måling 

af internet-trafikken, TNS Metrix, i alle 4 
nordiske lande. Hastighed er alfa og omega i
internet-verdenen, og det nye system leverer
data hurtigere end noget andet system. Det
er nu muligt at forsyne markedet med data
hver time. 

TNS Metrix’ teknologiske platform er hentet
fra den irske virksomhed Blue Metrix Ltd,
som primært arbejder på det japanske 
marked for store virksomheder som BMW og
Mitsubishi.
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Måling af medier har altid været en særlig 

Gallup-specialitet. Siden 1999 har måling af 

internet-trafikken været med på denne palette. 

Se den foregående uges internet-trafik på

www.fdim.dk og www.gallup.dk.


