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Ämne: IAB Sweden News - vik0ga nyheter för dig som jobbar inom marknadsföring

Datum: torsdag 29 september 2022 kl. 15:14:49 centraleuropeisk sommar0d

Från: IAB Sverige

Till: Sofia Brännborn

  

 

Var med och tävla i MIXX Awards

Missa inte chansen att vara med och tävla i IAB Sveriges MIXX Awards, tävlingen som hyllar

team, kreatörer och varumärken som tagit interaktiv reklam till nya nivåer. Skicka in ditt bidrag

senast den 10 oktober. MIXX Awards anordnas i ett flertal länder och de svenska vinnarna

ansluter sig till en internationellt erkänd skara. Tävla i kategorierna:

Bästa Digitala Kampanj

Bästa Sökkampanj

Bästa Influencer Marketing-kampanj

Bästa Annonsmiljö

Bästa Digitala Säljteam

Skicka in bidrag här

 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VcjZDYAgDADQVVxA8b6SjuAQII2QeKUlqNNXf.18b4ZCNhiaSlYo26IRgrqvuryV9ZhhfxwGNoQx89pwRPILZoziwIVw8qjU79Xm7zvVlybLSixMHxPjLenlBQA85
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VcjZDYAgDADQVVxA8b6SjuAQII2QeKUlqNNXf.18b4ZCNhiaSlYo26IRgrqvuryV9ZhhfxwGNoQx89pwRPILZoziwIVw8qjU79Xm7zvVlybLSixMHxPjLenlBQA85
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?lcpJDoAgDADAFynigkvSxyA2UgU1QIi_vp49ep2MAckexq5hB7WSHQdoh6avFLvTwPFYTHEOmEvSc8wYaMUyIluwKV1xEuLjwtN9FwutlLQrdu0vfWyClz.7BQA41
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?jcpJDoAgDADAFykq7kkfU7QRBcVQQuLr69mb18ksUMsJU6fFQ9PXnURoRz1UvfiwwPVYSmwi5XJHw5nivlHJJBZsSjfPSn1cGeSEBQfn8LzxOpSsf_cLA23
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?nctLDoMgEADQEyFav20yhxnoVFCghkFjTz_u3Xb7kmehkQjPvpUAj6HpJUM3tWM9SPhaSD9HhU2mo.Jo_KDsZ6qYxIErZeOX1jfX0Z_nMsgFlU_fsFOylNWKccO0aHn.1S4A39
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?lcpJDoAgDADAFynuW9LHgDaCYTGUEHx9PXv0OpkdWnawjj1b6KZ25AjD0s.NxDbs4B_NiVTEXBupKGM0J9aErEGndNMmxMeFM6VUSlKSlfQ_eHLGXkHw8e_.A43
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?nctJDoMwDADAF4Ww0yL5MQ5YxFVSUGwheL0599rrSLNAYxneQ2cJ2rEZrED.6qZ6tLQv8L0jqYRCZ8UY5KTCG1VCFiGqHjJ7._M_83W5gKLoVt5YMaETTB8lzN7Wf9YDA94
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 Här är juryn för MIXX Awards
2022

Det är en grupp namnstarka personer från

olika delar av branschen som utgör juryn för

MIXX Awards 2022. Tillsammans besitter de

en stor kompetens och erfarenhet som ska

hjälpa dem att utse vilka bidrag som på bäst

sätt inspirerar och tar branschen till nya

nivåer. 

Läs mer här

 

 

Titta i efterhand: DOOH - Nu och därför

Vi har tillsammans med task force DOOH haft ett frukostseminarium på tema digital

utomhusannonsering. Under morgonen hann vi få en genomgång om task forcens arbete, ta del

av tre inspirerande case, en uppdatering om Outdoor Impact 2.0 samt en paneldiskussion om

programmatisk handel inom DOOH. Missa inte heller task forcens köpguide om DOOH!

Se seminariet

 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VcnJDYAgEEDRVmxAERdckmnALlwmgnEhAxitftSjx.._CJI3aMqcV8iULJmgqPMqVbweI_y3Ru8GwjMx.eBOJDNj4pA1aO_ta4X4udjMdcVLoHumYC2S4Am6N6NvPAA27
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?DcztDYIwEADQVZygFflQTC4khsR.7NDixdZQanpXCCx.8AZ4IxQSoK1LmeDWFLUkqB7l.drIFEeYN4dMNuGivLG0YPJfVITiwDH.6an1FjNnZVH.3sMro9nbde34XD.Qx_guhMHPJvkcDgA93
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VcnJDYAgEEDRVmxAERdckmnALlwmgnEhAxitftSjx.._CJI3aMqcV8iULJmgqPMqVbweI_y3Ru8GwjMx.eBOJDNj4pA1aO_ta4X4udjMdcVLoHumYC2S4Am6N6NvPAA27
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?DcztDYIwEADQVZygFflQTC4khsR.7NDixdZQanpXCCx.8AZ4IxQSoK1LmeDWFLUkqB7l.drIFEeYN4dMNuGivLG0YPJfVITiwDH.6an1FjNnZVH.3sMro9nbde34XD.Qx_guhMHPJvkcDgA93
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?fclLCoAgEADQG2lm2gfmMKlDI1iGitDpp3Wbtu95UHzCajQnGK0yXGBa9DxYTtnD9RC26gp2EXdXO5Z4oKjIBNTaXTcpPy5DziQ5.O0LA86
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Utgivningsbevis för webbplatser
– vad gäller enligt GDPR?

 IAB Tech Lab om Data Clean
Rooms

På vår hemsida skriver Katarina Ladenfors,

Advokat & Partner på MarLaw om hur en

innehavare av en webbplats kan få

grundlagsskydd för webbplatsen genom att

ansöka om utgivningsbevis. Läs mer om vad

som gäller här:

 I december planerar IAB Tech Lab att släppa

ett första utkast på en standard för data clean

rooms. Läs mer om data clean rooms och

Tech Labs planer nedan:

Läs mer här  Läs mer här

 

 

Frukostseminarium: Insikt & Analys

Insikt & Analys - What’s hot – what's not

Den 4 oktober bjuder vi tillsammans med Task Force Insikt &

Analys in till ett frukostseminarium på temat effekt. Var hittar man

långsiktigheten, vad är brand tracking, brand equity, brandlift och

försäljningsförändring? Det pratas om inkrementalitet och fokus på
 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VctNDsIgEEDhq3gBxFpbf5JZeBQoU0o6hWYYMV7MC3gwbNy5e.mSN0BTF7h2bSU49k1XGU6X9nzoK6UB4mtCyZax7IOxuSAHj.uMdYJJZM03rf9cp0VtoH_ffogPJYbos8USshoTqydau5KRjKyKccoboi0xUvCivFtZVwd3V9JsBONu.Lx5JsOGvwA57
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?HYzLDoIwEEV.hR8YKiL4SLrQnXt.oI.RNiktmWlAvr4Wdzf35BwjuzLJ69CXII9jNxSSp0t.PowlJCPj5jCzJlxarzQvSP6DLWNx0uU8802IdV1bZfFrnIofpNakSczkF2U2UR3IaByEOlYfAhAGVIzgM8PbE2fgXJnKYCqIQClN_xWtIsugN7BocNJIolj5vD_aV_01tdf8hWYX_AcA05
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VcpdCoMwDADgq_wCtXNO9wO5w65ga7AF05akCp4_E7YXXz8_D60SvPpOF7gNba8M92f3uA66ZA9pD1jFMW5NHJ1syHHGRlADhFqLvK09uc1kDrCFkeJKhpAcspjsg4lpWqXybsrINR1qdYLPL17_8QsA97
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VctNDsIgEEDhq3gBxFpbf5JZeBQoU0o6hWYYMV7MC3gwbNy5e.mSN0BTF7h2bSU49k1XGU6X9nzoK6UB4mtCyZax7IOxuSAHj.uMdYJJZM03rf9cp0VtoH_ffogPJYbos8USshoTqydau5KRjKyKccoboi0xUvCivFtZVwd3V9JsBONu.Lx5JsOGvwA57
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?HYzLDoIwEEV.hR8YKiL4SLrQnXt.oI.RNiktmWlAvr4Wdzf35BwjuzLJ69CXII9jNxSSp0t.PowlJCPj5jCzJlxarzQvSP6DLWNx0uU8802IdV1bZfFrnIofpNakSczkF2U2UR3IaByEOlYfAhAGVIzgM8PbE2fgXJnKYCqIQClN_xWtIsugN7BocNJIolj5vD_aV_01tdf8hWYX_AcA05
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brandlift – vad betyder det egentligen i praktiken?

4/10 08:30 Playhouse Teater Anmäl dig här

 

 

Lyssna på ljudets resa  Vi måste prata om frekvens!

Kenneth Danielsson är med i det senaste

avsnittet av podcasten Vi Hörs! av Bauer

Media. Där berättar han bland annat om Task

Force Audio & Pod, om hur han ser på ljudets

möjligheter och den rapport som IRM tagit

fram på uppdrag av IAB Sverige.

 I en gemensam debattartikel skriver IAB

Sverige, Sveriges Annonsörer, KOMM,

Sveriges Mediebyråer och Swedma om

vikten av att ta ansvar för frekvens. “Om alla i

värdekedjan börjar prata om frekvens, så

kommer vi få bättre resultat på kampanjerna

och en mer ansvarsfull exponering för våra

konsumenter.“ 

Lyssna här  Läs mer här

 

 

Programmatic All Event – fåtal platser kvar

Missa inte vårt årliga Programmatic All Event som i år är på

mäktiga Space Arena i Stockholm. Passa på att mingla med

hundratals branschkollegor och djupdyk i högaktuella ämnen

med intressanta talare.

 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?RY1tDoIwEESvwgWWylcLJj2Axyi4sRugmO4K4fQV0cR.k8x7M4Mt0my7pkqTLXXRpGjrtjIXnaZlsGH3KNxHXHNyPa8Y6YE5Y.LWizz5qtS2bTmuGKSPJJ9OoTpY_MHAOFNwkV4zUGAaBVxw086weScMfpEzATGEIwsN43EJldbGlJ3RbW3S3d5ONfuq2X.zDQA75
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?JY5rcsIwEIOv0gtsHOMm0M74BD2FiRe8xY_Md0ng9MYDP.VJGmmxuiX7M5kW7WHWU6v2_2SO49xiWWx_BhQ_V9wGcmfesNIVB8YWbBBZ_Vepfd_Htfg1uuewlKR4A0bVyeJYWG0EoVSGk5mnaVS4EhePrG6YM0oA7zJhZC4ZSgInAh4FbtX1LWDKUJHdm18cdBn.7x64RzFDdnKvka69EoEgoSdM9OiO1uPB6FGb5u3fZ_mrX.IvA54
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VYtJDsIwDABflJpSWhbJ1.7DCYZENGllR5F4vakQF26j0UzA3jJex8EWPE79aIKny3A_TLasAcs7clUv3LpEXhtLenKnbBFjrZveAP48rNntAr4feKESIhfXksukld0mVMnt0UP41bgo2B3nH38AA60
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?JY5rcsIwEIOv0gtsHOMm0M74BD2FiRe8xY_Md0ng9MYDP.VJGmmxuiX7M5kW7WHWU6v2_2SO49xiWWx_BhQ_V9wGcmfesNIVB8YWbBBZ_Vepfd_Htfg1uuewlKR4A0bVyeJYWG0EoVSGk5mnaVS4EhePrG6YM0oA7zJhZC4ZSgInAh4FbtX1LWDKUJHdm18cdBn.7x64RzFDdnKvka69EoEgoSdM9OiO1uPB6FGb5u3fZ_mrX.IvA54
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VYtJDsIwDABflJpSWhbJ1.7DCYZENGllR5F4vakQF26j0UzA3jJex8EWPE79aIKny3A_TLasAcs7clUv3LpEXhtLenKnbBFjrZveAP48rNntAr4feKESIhfXksukld0mVMnt0UP41bgo2B3nH38AA60
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?lctJCoAwDADAF2ndN8hjYhusqKk0peDr49mj14GxUOsFc9.qCc1Q9xqhm9qxGvQMFvjxlGSNlMsdV8kU941KIfXgU7plMebjBpkDy4XxYHTExR2cRUlG3c.wAgA77
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26 okt 13:00 Space Arena Stockholm Anmäl dig här

 

SPONSOR ZONE: 400 sekunder - Criteo

I detta avsnitt bjöd vi in Tijmen Willems, Country Director

Benelux & Nordics - Criteo. Vi får ta del av trender och tips

för att maximera resultaten under shoppingsäsongen

baserat på data.

I 400 sekunder bjuder IAB Sverige in våra medlemmar att

på 400 sekunder berätta om allt från en spännande trend,

omvärldsspaning eller rapport som är intressant för

branschen.

Titta här

 

 

 

Webinar: Post 3rd Party Cookie

Vi beskriver bland annat den politiska och juridiska utvecklingen

som har skett de sista åren och hur den ställer nya krav på

tekniken och branschen. Vi kommer diskutera Google Privacy

Sandbox och IAB Tech Lab kommer att berätta om hur vi kommer

att kunna nå målgrupper framåt via olika tekniker och initiativ. Vi

pratar dessutom övergripande om exempel på andra lösningar och

det kommer finnas tid för frågor i slutet av webinaret.

13/10 09:00 Live via YouTube Anmäl dig här

 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?HcxRDoMgEEXRrbiBEQUFbTI.3QnqREkRG5hKunpq.X335M3Ylh3HXhWPUrd9idgNyjS6_GPG8N2I0xTprJ2d0knRrVQnKhtuzO.0ECLnXNNJgafo_N8EictCyrRQgHc81mj33bKbwXoPtwXZSAnX9LruQSkzdnoYjdSmLPj8MB_humHV.gAA58
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?BcFBDoMgEADAr.gCQEVtm_yp1177gKIbIWJBdjHx9evMDK3s8Bx6idCN7SAF7KOfzCgxzfC.PDK5gqcKP0cnlrCiIhQPnjnTS_srVa7Kof5snOu35nhYWeBdAmNqrDEN4XYDA20
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?LY1BDoMgEAC.0g_sVFCxTfbUD.gFwU0lWjHLRuLrqU16npmMx7p88NGasqLu6rYwNr2x966s0eN2ziTJMR1VGF06iMObqkRlxllkT0_lcs4VHbSJ4yA.pkhdLvxlyOTCNjLsMQkYnmAfWU7wMS6BQIJfrgM02vaN7WpttS0TDmZ43f7lFwA75
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?BcFBDoMgEADAr.gCQEVtm_yp1177gKIbIWJBdjHx9evMDK3s8Bx6idCN7SAF7KOfzCgxzfC.PDK5gqcKP0cnlrCiIhQPnjnTS_srVa7Kof5snOu35nhYWeBdAmNqrDEN4XYDA20
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Fördjupa dina kunskaper med
IAB Sweden Academy 

 Kurs: Ansvarsfull kommunikation
om miljö och klimat 

Våra uppskattade certifieringskurser finns

tillgängliga för dig som vill uppdatera och

fördjupa dina digitala kunskaper. Kurserna

används idag som en del av onboarding-

programmet på ett flertal sälj- och

marknadsavdelningar. Även flera YH-skolor

som till exempel IHM Business School och

Medieinstitutet erbjuder nu också IAB

Sveriges kursutbud som en extra möjlighet till

kunskap för sina studenter. Kostnadseffektivt,

lärorikt och kunskapshöjande! Läs mer här: 

Vid frågor, kontakta Mikael Lenstrup.

 Som medlem till IAB Sverige får du 50 %

rabatt på ICCs kurs Ansvarsfull

kommunikation om miljö och klimat.

I höst finns det möjlighet att delta under

följande tillfällen: 

Onsdag 12 okt kl. 11:30 – 13:00 

Torsdag 27 okt kl. 09:30 – 11:00 

Torsdag 24 nov 11:30 – 13:00 

Kontakta Sofia Brännborn för att ta del av

rabattkoden.

Läs mer här  Läs mer här

 

 Nya medlemmar  

 

  

  
  
  

 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VchJDoAgDADAH1E3cEl68CkKVUhwCSUmvL569ThjsZYDR91KxMbUWhJ2Q9tXRuJl8SyeMq_JHhWWlR9KYSfFJB59zjdPAL8HSymHLXw_dxCHs10cHeUFA84
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?HYpbDoIwEACv4gmoiOAj2S__PEYfa1spheyWJp5_bfybmYyFXlZ4jIMkuEz9KATX_3A7T5I2C.kbsLAhrF3UhitS9NgxSoBQys5PpaK1LSj_6FQJfWpL9mrVtGTt_L399SgmJpcbioPXPJ_Wg.gHA53
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VchJDoAgDADAH1E3cEl68CkKVUhwCSUmvL569ThjsZYDR91KxMbUWhJ2Q9tXRuJl8SyeMq_JHhWWlR9KYSfFJB59zjdPAL8HSymHLXw_dxCHs10cHeUFA84
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?HYpbDoIwEACv4gmoiOAj2S__PEYfa1spheyWJp5_bfybmYyFXlZ4jIMkuEz9KATX_3A7T5I2C.kbsLAhrF3UhitS9NgxSoBQys5PpaK1LSj_6FQJfWpL9mrVtGTt_L399SgmJpcbioPXPJ_Wg.gHA53
mailto:mikael.lenstrup@iabsverige.se
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?nYtZDsIwDAVv1FBKyyL5MFncJOCmyA6ROL0bcQT_3ozmeRh1g.s8KcF5GWdluNym62lR2j2Ub8IqjrEN2TppyDniIKgJUq1veRiTve.CyNNSY4zUkxLNZvlVbJB1._Gnukyh9Knh3_cBA70
mailto:sofia.brannborn@iabsverige.se
https://www.steelstar.co.uk/
https://www.relevant-digital.com/
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OM OSS

IAB, Interactive Advertising

Bureau, är, den ledande

världsorganisationen för

onlinemarknadsföring.

Landsfilialen IAB Sverige

bildades 2008 för att samla

landets intressenter inom digital

marknadskommunikation. Vi är

en oberoende och transparent

medlemsorganisation.

FÖLJ OSS
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https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VcjLDYMwDADQVbpASCmFfiQP0DFIsEgknER2QGJ6l0N74B2fh1YJXn2nC9yGtleG_7N7XAddsoe0B6ziGLcmjk425DhjI6gBQq1F3tae3mYyR9jCSHElQ0gOWUz2wcQ0rVJ5N2Xkmo61OsHnl5d.fgEA72
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