
Hvorfor
markedsanalyse?

Kan det siges bedre?
Uddrag fra bogen ”Kunder i tusindtal” af

H. Wahl Asmussen, grundlægger af Gallup

Instituttet i 1940, skrevet i 1932 – for 73 år

siden!

Ikke et eneste øjeblik bør vi glemme, at sal-
get af en vare ikke foregår ved at bevæge
varen, men ved en bevægelse af menneske-
lige tanker. Produktionen beror på rent fysis-
ke kræfter, salget bestemmes af tanker, og
det er vort kendskab til disse tanker, som
afgør, i hvilket omfang vi kan lede dem eller
forme dem, som vi ønsker.

For en forretningsmand, hvis bestræbelser
for at udvide kundekredsen er lige akkurat

nok til at give ham søvnløse nætter, vil gen-
nemsnittets lov være en velsignelse. Han vil
opgive alle de spekulationer, der samler sig
om fabrikationen, distributionen, mellem-
handler-rabatter, pakkemetoder, højere eller
lavere priser eller andre biting. Han vil styre
i en lige kurs ud mellem publikum, og der vil
han – ved hjælp af gennemsnittes lov – finde
et sandfærdigt, komplet, tilforladeligt svar
på alle de spørgsmål, der beskæftiger ham. 

Med disse svar foran sig, vil der ikke længe-
re være noget x i hans ligning. Han vil til
punkt og prikke vide, hvorfor han i det hele
taget har et publikum for sine varer. Han vil
høre om sine egne dyder, og han vil få sine

egne fejl revet i næsen, så han sent vil glem-
me dem og hurtigt rette dem. Han vil vide,
hvor modstandernes front er svagest, og
hvor et angreb hurtigt kan føre til et gen-
nembrud. Købemotiverne vil være ham vel-
kendte – vejen fremad vil ligge klar. Han vil
sove bedre om natten og arbejde bedre om
dagen.

COPY-DAN er en organisation, der forvalter
ophavsrettigheder for medlemmer af for-
skellige faglige organisationer såsom kunst-
nere, fotografer, scenografer, producenter,
tekstforfattere m.v.

Ophavsrettigheder tilfalder i stor ud-
strækning personer, der på den ene eller
anden måde medvirker til TV-udsendelser.
Det være sig forfattere, instruktører, sceno-

grafer, redigeringsteknikere, fotografer, 
tilrettelæggere, producere og mange flere.

Gallup har indgået en aftale med COPY-DAN
om at overvåge alle danske TV-kanaler og
registrere alle tilfælde, hvor rettigheder kan
gøres gældende. I praksis foregår det på den
måde, at alle kanaler optages digitalt, 
hvorefter de afspilles med registrering af
start- og sluttid, produktionsår, kategori,

programtype, nationalitet samt hvem, der
har medvirket inden for en lang række,
meget detaljerede faggrupper.

De kvartalsvise rapporteringer fra Gallup er
herefter en garant for, at alle berettigede
medvirkende får kontant udbytte af deres
ophavsrettigheder, også i tilfælde af genud-
sendelser. 

Det laver Gallup også
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For 73 år siden skrev Gallups grundlægger,

Wahl Asmussen, denne tekst, som også

nutidens forretningsmand kan bruge 

til at opgive sine spekulationer.

Gallup overvåger alle danske TV-kanaler og registrerer alle tilfælde,

hvor rettigheder kan gøres gældende. Alle kanaler optages digitalt

og afspilles på computeren – som det ses herpå billedet – så

Gallup kan rapportere alle relevante informationer til COPY-DAN.


