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Kongen på veien:

40 %
av befolkningen

hører på radio i bil en

gjennomsnittsdag



4

Selvkjørende biler
Helautonome biler uten menneskelig 

innblanding. Det kan gjøre trafikken 

tryggere og mer effektiv. F.eks. at bilen 

parkerer seg selv, farts- og 

distansekontroll

Elektriske biler
Biler som enten er helt eller delvis drevet av 

elektrisitet I stedet for fossilt drivstoff. Nye 

kjøretøyteknologier som erstatter den 

vanlige forbrenningsmotoren. 

Bildeling
Er å betale for tilgang til en bil for 

korttidsbruk, uten de kostnadene du har 

når du eier en bil. Det kan f.eks. være i 

form av en eier som eier mange biler eller 

utleie fra privatpersoner. 

Kjøre-assistent system
Denne funksjonen skal hjelpe 

føreren i kjøringsprosessen og 

gjøre det lettere og tryggere. 

F.eks aktiv pausehjelp, 

kollisjonsvarsel, 

blindpunktassistanse, 

nattesynssystem.

Oppkoblede biler
Mulighet for at bilsystemet kobler seg opp 

til internett for apper og tjenester slik som 

sannhetstider og parkeringsinformasjon, 

teknisk informasjon om kjøreatferd 

vedlikehold og slikt og tilgang til 

underholdning og sosiale medier  
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Buzz 2018
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Lokasjonsbaserte tjenester

Virtual Reality

Stemmestyrt søk
Augmented Reality

Retargeting & programmatic

Content MarketingInnhold på skjermer



Virtual Reality

Har:     

52 %Kjenner / hørt om:

Prøvd:     

Kjenner du til eller har hørt om begrepet «Virtual Reality» 

eller Virtual Reality-produkter ?

Har du prøvd Virtual Reality-teknologi eller produkter? Vi tenker 

her på teknologi som Virtual Reality-briller av papp eller annen 

teknologi som f.eks. Oculus Rift.

Har du Virtual Reality-teknologi eller produkter? 

6 %

Base: 1098. Hele Internettbefolkningen.

19 %



Talesøk
Spørsmål: Hvor ofte bruker du talesøk på Internett? Vi tenker her på å bruke stemmen istedenfor å skrive inn søket ditt.

Base: 1098. Tallene gjelder hele 
Internettbefolkningen.

Daglig Ukentlig Månedlig Sjeldnere Aldri

2 % 4 % 3 % 12 % 78 %



Virtual Reality Augmented Reality

Stemmestyrt søk

Lokasjonsbaserte

tjenester

Retargeting & programmatic

Store skjermer

Content Marketing
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Ønskeliste

Sjekke været

Navigasjon med Google Earth™ og Google Street View™

Informasjon om steder/monumenter

Radio og streamingtjenester for musikk

Google søk

Folk flest ønsker seg:
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Hvilke grunnleggende behov har vi?

• Underholdning

• Informasjon

• Nyheter

• Troverdighet

• Navigasjon
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Telefonen kan komme til å bli et nav for medieinnhold i 

bilen
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Den som kontrollerer OS’et vil få mye makt –

sammenkoblingen av tjenester blir det sentrale!
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Hva kan vi lære fra iPhone?
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Framtidens biler gir store muligheter for mediehusene.

De norske mediehusene har innholdet.

De må tidlig på banen og finne sitt plass i det nye 

økosystemet.
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