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Pressemelding 
 

Bonial.com Group fortsetter ekspansjonen i retning 
Norge 

 
• Norge er et strategisk marked for Bonial.com Group 

• Bonial.no gir norske forbrukere tilgang til digitale tilbudsaviser via en 
lokaliseringsbasert mobilapp og en nettside, og utnytter overgangen fra 
trykte til digitale medier 

• Bonial.com Group er nå tilstede i elleve land.  

 
Oslo, 16. september 2015  – Bonial.com Group (www.bonial.com), den ledende 

internasjonale leverandøren av digitale reklamebrosjyrer, og en del av det tyske 

medieselskapet Axel Springer SE, meldte i dag at det nå ekspanderer inn i Norge med 

lanseringen av Bonial.no (www.bonial.no). 

 

Bonial.no leverer en mobilapp og et nettsted som gir norske forbrukere et digitalt 

alternativ til trykt reklame. Det digitale formatet henter inn lokale tilbud basert på 

brukerens lokalisering, slik at kunden enkelt kan velge, søke, se gjennom og dele tilbud 

de finner interessante. 

 

Bonial.no går etter landets beste forretninger, og overfører den trykte 

tilbudsopplevelsen til et digitalt format, samtidig med at det tilføyes nye funksjoner som 

trykte medier ikke kan tilby. Kundene kan på tradisjonelt vis bla gjennom den digitale 

versjonen, men de kan også søke etter et produkt eller merke for å finne lokale tilbud, 

de kan opprette innkjøpslister, opprette alarmer for spesielle varer, dele tilbud med 

venner på sosiale medier, i tillegg til at de kan å se videoer og annen 

produktinformasjon.  

 

Bonial.no gir forretninger nye muligheter til å nå reklamelesere som migrerer fra trykte 

til digitale medier, i tillegg til den nye kundegenerasjonen, som er mest tilbøyelig til å 

handle via mobiltelefon og nettbrett.  

 

Bonial.no vil bli håndtert av teamet til Ofertia.com, som Bonial.com Group kjøpte 

majoriteten av i april 2015. 

 

"Vi synes det er spennende å bringe Bonials ledende teknologi til Norge. I dag når 

Bonial.com Group 20 millioner brukere globalt, og våre apper blir gang på gang ranket 

som nr. 1 i internasjonale app stores. I våre andre markeder har vi vist at vi er en 

nødvendighet for både forretningene og forbrukerne. Der arbeider vi allerede sammen 

med de fleste ledende kjedene, og er markedsleder i nesten alle viktige 

detaljmarkeder", sier Jaume Betrian, Executive Director og grunnlegger av Ofertia.com    

 

http://www.bonial.com/
http://www.bonial.no/
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Norge – et strategisk marked for Bonial.com Groups forretningsmodell  
 
Bonial.com Group er nå tilstede i ti land via aufDA i Tyskland, Retale i USA, Bonial i 

Frankrike, Sverige og Danmark, Ofertia i Spania, Mexico, Chile og Colombia og Guiato 

i Brasil. Gruppen har valgt Norge som land nummer elleve og å fortsette ekspansjonen 

i Skandinavia pga. den høye bruken av mobilt internett, kombinert med det høye 

volumet av papirbrosjyrer som omdeles til husholdningene. 

 

I henhold til første paneuropeiske Door Drop Census, (publisert av European Letterbox 

Marketing Association, ELMA), distribueres det inntil 2 milliarder brosjyrer per år i 

Norge, med en befolkning på totalt 5 millioner. Studien viste også en ranking hvor 

Norge er nummer 2 blant landene som distribuerer flest papirbrosjyrer, med 30 

brosjyrer per husholdning per uke. Det europeiske gjennomsnittet er 12 brosjyrer per 

husholdning per uke, så det distribueres nesten tre ganger mer i Norge enn det 

europeiske gjennomsnittet.  

 

ELMAs eksperter har analysert beløpene som brukes på fysisk omdeling som en 

prosentsats av hva som brukes på markedsføring. I henhold til disse resultatene 

brukes 8,1 % av det totale reklamebudsjettet til omdeling i Norge, sammenlignet med 

et europeisk gjennomsnitt på 6,26 % 

 

Videre har Norge svært høy penetrasjon for internett og smarttelefoner. I henhold til 

Verdensbanken, har Norge en internettpenetrasjon på 95 % – som betyr at Norge 

ligger som nr. 4 globalt. Analyser fra konsulentfirmaet Deloitte viser at 

smarttelefonpenetrasjonen i Norge er rundt 87 %, som er betydelig høyere enn USAs 

58 %. 

 

Med tjenestelanseringen i Norge bare to uker etter lanseringen i Danmark og fire uker 

etter Sverige fester Bonial.com Group ytterligere grepet om ledelsen i det europeiske 

markedet. 

 

Gratis bilder for redaksjonell bruk kan lastes ned her: http://bit.ly/Bonial_Norway. 

 

 

Om Bonial.com Group 
 
Bonial.com Group tilhører Axel Springer SE, som er Europas ledende digitale utgiver. Selskapet 
har tilbudt profesjonelle lokaliseringsbaserte tjenester til eksklusive forretninger siden 
oppstarten av kaufDA i 2008 – og er en innovasjonsmaskin som definerer fremtiden innen 
digital reklamedistribusjon. I løpet av bare seks år har gruppen greid å bli et internasjonalt 
ledende nettverk for lokaliseringsbasert brosjyrereklame. I dag når Bonial.com Group 

forbrukerne i elleve markeder verden rundt med sine mobil-apper og nettsider: USA. Tyskland, 
Frankrike, Spania, Sverige, Danmark, Norge, Brasil, Mexico, Colombia og Chile. Med mer enn 20 

millioner brukere per måned globalt har Bonial.com Group sektorens største kombinerte 
forbrukertilgang.   

http://bit.ly/Bonial_Norway


 
 
 
 

 3 

 
 

Selskapskontakt: 

Ofertia Group 
Kommunikationschef 
Lola Estevan 
Plaza Letamendi, 1 
08006 Barcelona, Spanien 
Telefon: +34 608 886 856 
E-mail: lola.estevan@ofertia.com 
URL: Ofertia.com | Ofertia.com.mx 
Ofertia.cl | Ofertia.co 
Bonial.se | Bonial.dk 

 

Pressekontakt: 

 

Hallvarsson & Halvarsson AB 

Martin Hammarström 

Senior Consultant 

Sveavägen 20 

103 59 Stockholm 

Tel.: +46 8 407 22 03 

E-post: martin.hammarstrom@halvarsson.se 

URL: www.halvarsson.se 

 

 

mailto:lola.estevan@ofertia.com
http://www.ofertia.com/
http://www.ofertia.com.mx/
http://www.ofertia.cl/
http://www.ofertia.co/
http://www.bonial.se/
http://www.bonial.dk/
mailto:martin.hammarstrom@halvarsson.se
http://www.halvarsson.se/

