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Ämne: Senaste ny) från IAB Sverige - för dig som jobbar inom digital marknadsföring

Datum: <sdag 31 januari 2023 kl. 08:56:32 centraleuropeisk normal<d

Från: IAB Sverige

Till: Molly Olsson

  

 

Uppdaterad: Gaming Best Practice Guide 2.0 2023

IAB Sveriges Gaming Task Force har tagit fram en uppdaterad best practice guide som ger en

djupare förståelse för vilka möjligheter gaming erbjuder. I guiden kan du läsa om allt från

utvecklingen av gaming, var du kan hitta din publik, köpmetoder och tips för att komma igång

med din strategi. 

- Gaming kan kännas läskigt och förvirrande för den som inte tidigare har annonserat i den här

världen. Att ha en tydlig strategi är avgörande för att kunna identifiera hur man kan aktivera sig

och utveckla kommunikation som ger bra resultat, Chris Drake, ordförande i IAB Sveriges Task

Force Gaming. 

Ladda ner här

 

Seminarium: Är all textannonsering native?

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VctNCsIwEEDhq3iBNCZIscIcwUPkZ0iCTRpmYqmnH7tx4erBBy_AkQrLYmUFO883IbB3Y_xV1i1A_2Qc7An3qTjPO1JJODFKhjxG54fWf64d_XPYKrmITSdXS0vqDBIr5L7R_KFHHqqTC6MEVOldImqJ8CzHcXk11.sXA19
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VctNCsIwEEDhq3iBNCZIscIcwUPkZ0iCTRpmYqmnH7tx4erBBy_AkQrLYmUFO883IbB3Y_xV1i1A_2Qc7An3qTjPO1JJODFKhjxG54fWf64d_XPYKrmITSdXS0vqDBIr5L7R_KFHHqqTC6MEVOldImqJ8CzHcXk11.sXA19
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?rYxBCsMgEABfZLZKCU1gH6Nmq9KoYVcCff0219x7GhiYiWi14rI43dHN81MZ3cta99C9R2zfTEMC0zkVH_QkLokmIc2YxzhkBbh58ByuoFf2GzVIvpaWzAViMSRH5wHDy8e8O0cC3f6y_QEA68
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På årets första seminarium kommer task force native

presentera nya begrepp och bredda området under det nya

samlingsnamnet - Content Advertising. Kom och lyssna på

Sveriges mest erfarna specialister inom området när de

förklarar hur, när, var och varför vi behöver tänka större kring

Content Advertising! Lotta Edling, publicistisk direktör på

Bonnier News leder en panel där vi får olika publicisters

perspektiv på vikten av digitala annonsintäkter. 

9 feb 08.30 Playhouse Teater Anmäl dig här

 

 

 

Undersökning: Retail Media  Ny task force!

Retail media är en sektor som det pratas allt

mer om. För att ytterligare förstå möjligheterna

för retail media undersökte IAB Europe och

dess medlemsföretag Xandr köpsidans

nuvarande och kommande användning av

retail media i sin mediemix. Resultaten visar

att retail media är en viktig del i dagens

annonsstrategier. 92 % av annonsörerna och

74 % av byråerna samarbetar redan med

retailers för att nå sin målgrupp. 

 Är du intresserad av att ingå i vår nya task

force med fokus på retail media?

IAB Sverige har som ambition att starta upp

en task force inom retail media under året. Har

du tankar eller vill veta mer? Kontakta oss!

Läs mer här  

 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?NYldDsIgDICv4gUEIWZxJr2Cd2CsjsbZEdqQ7PSVF9__nwzBvjDP0XaI03S3BvERQrzZfmTgs6DK0rA7Sot0bLShE7QCRbXK0.vRr._RD36jKjnsyCp_uA5I6.hKQrzZCq_k1PHy4VTrDwA44
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VYxRCsIwEAWv0gtsY4MUK_wlvMG2eZhAGssmFnr6WIM.fs485i081JWnydbIdhyvVdnehsFeanwtnA6PkmfF3geZ8w4NT.QZ1bMvZct3Y.78l_iH1GKoURQJkVa4IIREJ84RKo4cIsneFmxREjSJqY4frejOsw7vDwA61
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VYxRCsIwEAWv0gtsY4MUK_wlvMG2eZhAGssmFnr6WIM.fs485i081JWnydbIdhyvVdnehsFeanwtnA6PkmfF3geZ8w4NT.QZ1bMvZct3Y.78l_iH1GKoURQJkVa4IIREJ84RKo4cIsneFmxREjSJqY4frejOsw7vDwA61
mailto:info@iabsverige.se
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IAB Europe om APDs validering
av handlingsplan för TCF

 Vem ansvarar för redaktionella
annonser? Advokaten förklarar

Den belgiska dataskyddsmyndigheten (APD)

har informerat IAB Europe att man har

validerat alla punkter i handlingsplanen som

lades fram i april 2022. IAB Europe är nöjda

med att handlingsplanen mottogs positivt av

APD men har allvarliga reservationer mot att

APD föregriper svar även från EU-domstolen,

vilket riskerar leda till att förändringar av TCF

behöver återkallas i slutet av överklagande-

processen.

 I slutet av november kom en intressant dom

mellan Konsumentombudsmannen och Happy

Green och Expressen. Målet rör frågor om

ansvar för redaktionella annonser och

medverkansansvar för en publicist vid

placering av köplänkar och så kallade widgets.

Läs senaste artikeln där Katarina Ladenfors,

advokat på advokatfirman MarLaw, förklarar

mer på vår hemsida.

Läs mer här  Läs mer här

 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VY1RCoMwEESv4gVWqxSphXwVeoJeYDVrDMYouzHg6dMo.enfvIE3M6g6LarrmuRU07b3xKp51HVzS24dlD8mCtIzxdJiL5HYGiqF0qSmEDZ5VtVffxL8EC6Z_Opo53UjYEJDjAwbgiYPPTljZc6AAWU_tJbl8Nqa0.QCEZ3Vec0bwAgTeu1yls2hz.a4MoRhrJJWn9e7yD8F7V8A18
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VYtRDsIgEAVPRLHENNZkT_AptmUVAl3MsiHx9CjGHz9n3rwd5n7AurqewS3LuQu4yzy7U89lB34F0roJtSniVhtJfNBUqQcIqs96tfbPDzI.NN8ziW10GOTaUFDMvYgR8pg0Fqac8TNx4Upi0LeSUIlHlPLIbfdwQ0WJjG8A19
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VchBCoMwEAXQq.QEpglFtDB36BUS.ZjQTCszUfD048aNu8ebyBvTOAarFPr_ZUJh8D48rf4n_h0ZTZNg70pMukPKgk5hmXJrq76du71jzBWs37he5CjOZvoIuGz8YHCC6AkA87
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VY1RCoMwEESv4gVWqxSphXwVeoJeYDVrDMYouzHg6dMo.enfvIE3M6g6LarrmuRU07b3xKp51HVzS24dlD8mCtIzxdJiL5HYGiqF0qSmEDZ5VtVffxL8EC6Z_Opo53UjYEJDjAwbgiYPPTljZc6AAWU_tJbl8Nqa0.QCEZ3Vec0bwAgTeu1yls2hz.a4MoRhrJJWn9e7yD8F7V8A18
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VYtRDsIgEAVPRLHENNZkT_AptmUVAl3MsiHx9CjGHz9n3rwd5n7AurqewS3LuQu4yzy7U89lB34F0roJtSniVhtJfNBUqQcIqs96tfbPDzI.NN8ziW10GOTaUFDMvYgR8pg0Fqac8TNx4Upi0LeSUIlHlPLIbfdwQ0WJjG8A19
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400 Sekunder: All of Us

"Vi som jobbar med media och

kommunikation sitter på väldigt mycket makt

när det kommer till hur vi speglar samhället

och människor".

Missa inte det senaste avsnittet av 400

sekunder där Isatou Keitta från All of Us

berättar om hur strukturer och stereotyper

har skapats genom historien och lever kvar

än idag. 

Titta här

 

 

 Nya medlemmar  

 

  

  
  
  

 

 

  

  
  
  

 

 

  

  
  
  

 

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?BcFLDkAwEADQqzhBf5EGySwsbd1AmWijlE4Rpx.vzaB5h7Y1HMFYW3MG02htFMc0w.F5LOQyPiJMjh7MYUVByB58KSd1Un7pLrdwKC.75tSP05UGXqBWqiLcfgA58
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?BcFLDkAwEADQqzhBf5EGySwsbd1AmWijlE4Rpx.vzaB5h7Y1HMFYW3MG02htFMc0w.F5LOQyPiJMjh7MYUVByB58KSd1Un7pLrdwKC.75tSP05UGXqBWqiLcfgA58
https://www.reformsociety.se/byraerna/reform-story
https://www.orkla.se/
https://splayone.com/
https://n365group.com/
https://www.futuremediagroup.se/
https://mediaplanet.com/se/
https://appelberg.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

FÖLJ OSS

     

 

 

Tack till våra task force-grupper!  Brand Safety: Undersökning

Förra veckan bjöd vi in våra task force

medlemmar för en eftermiddag av inspiration

och mingel bland grupperna. Tack till er som

kom och återigen tack för allt arbete ni lägger

ner för att ena, utbilda och påverka branschen!

 Vilka verktyg tycker du är viktigast för brand

safety? Och var behövs större insatser för att

hantera brand safety? Ta chansen att säga

vad du tycker i IAB Europes årliga

undersökning om brand safety där du

dessutom har möjlighet att vinna ett

presentkort på 200 €. 

 

 Delta här

 

  

https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?S7Y1.J9ra2lp9D.H1sjMzOR.ka2RhaGhkcH.nPxk27zKjNSS4qSi1DK9zMSk4rLUosz0VL3i1P8ZthklJQXFVvr6KOL6.1NsPR2dFIIhIgAA77
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?RcpBCoAgEADAH2lKSAb7GLUtJc1QUXr9dorOMw4EJdBaUgSp1EwF5CKEnChmB9fjsVVbsLNgbO1YwoGsInnwrd115XyMwXbj0OZ8MpcT.yNt8MkLA75
https://www.flickr.com/photos/44082056@N07/albums
https://www.instagram.com/iabsweden/
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?RctBCoAgEEDRGzkpERXMDbpE2ZCSqagknn5qEbT4u.c1Sr5wmhQ7VMPQc0I1Sqk6dkGjb4ZK3hLdwq5bvinZg0QmNmhKiXkGqLUKZ.1Ju.VChwve4uob.APwjstHHgA42
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?DczBCoQgEADQP9J1WKSCObS37nvpmDZkUBmOJn391PnB82hkx7YF2RCs.UpCaIyBj2zR43EHyuwSXWqdHF_U1oUUkwQMOZ.caV1rVXcsuThSPu66MCU99D8Db2JlxjGW.4sPA90
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?JY1bToUwFEWncidwoJRLFZPG8AgD8M.PAkfaWFvs64aJOQEHViH_7eyslbXwKn.xtqVZc8rYPTtOn6uKkqztws0hMfjZYSqUmH1CpzYsPGbJZQi7fynL88fo7I4FxnLWdittdCCMiULD7IRZwYsPDAcos0Yf3AG71RqUB4kOQYqEcFyOFwdc_EMZEICUEEg2LidVvr6xx9R2af5_52yqm7ZvxrF7OtdASMfqYboPddPX40TavPL_yt7_s7doVnT_9_fTKLP9AQA78
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?JY1bToUwFEWncidwoJRLFZPG8AgD8M.PAkfaWFvs64aJOQEHViH_7eyslbXwKn.xtqVZc8rYPTtOn6uKkqztws0hMfjZYSqUmH1CpzYsPGbJZQi7fynL88fo7I4FxnLWdittdCCMiULD7IRZwYsPDAcos0Yf3AG71RqUB4kOQYqEcFyOFwdc_EMZEICUEEg2LidVvr6xx9R2af5_52yqm7ZvxrF7OtdASMfqYboPddPX40TavPL_yt7_s7doVnT_9_fTKLP9AQA78
https://nyhetsbrev.iabsverige.se/x/c/?VchRCsMgDADQq_wEtcoo7SAH2DGshilTJ0kq9PTpT3.293gBrFbYNqcF3LI8lcCt1rpZyy9AOxMK74Rjyn7ngZQ.ODFqgiTS_WXM35uKsWDlr_83qyejEd4tHix0PronaUh8AQA22
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bildades 2008 för att samla

landets intressenter inom digital

marknadskommunikation. Vi är

en oberoende och transparent

medlemsorganisation.
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