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Medieundersøkelsen endres
Vi har gjennom mange år driftet Medieundersøkelsen som din husstand deltar i for måling av
radiolytting i Norge. Vi må nå dessverre avslutte vårt samarbeid, da Kantars oppdrag på vegne av
bransjen opphører.
Ønsker dere fortsatt å være med?
Nielsen Media Research overtar driften av undersøkelsen, og dere har mulighet til å delta videre i et
tilsvarende panel i regi av dem, se vedlagte invitasjon. Alle som fortsetter medlemskapet får 2000
poeng pr. husstand fra oss. Poengene overføres til kontaktpersonen i husstanden. Nielsen gir også
poeng til husstanden med tilsvarende verdi når medlemskapet er opprettet.
Vi ber deg gi en tilbakemelding på om husstanden ønsker å fortsette i medieundersøkelse. For at vi
skal kunne overføre medlemsskapet til Nielsen, må vi få en tilbakemelding på om dere ønsker dette
eller ikke. For å delta videre godkjenner dere at vi videreformidler husstandens kontaktinformasjon til
Nielsen. Vi har lagt ved et skjema som vi ber dere besvare så fort som mulig og sende inn til oss
sammen med retur av utstyret.
Retur av måleutstyr
Nåværende måleutstyr må returneres til oss, uavhengig om husstanden ønsker videre deltakelse hos
Nielsen. Utstyret kan sendes i kofferten dere mottok utstyret i, pakket i vedlagte lilla plastpose.
Alternativt kan vedlagte boblekonvolutt benyttes, da trenger vi ikke å få kofferten i retur. I begge
tilfeller benyttes vedlagte frankerte adressekort til forsendelsen. Når vi har mottatt utstyret i retur
tildeles hvert medlem i husstanden 1000 poeng.
Poeng
Vi gir ikke poeng for bæring av måleutstyret etter 15.01.2019. Oppsparte poeng må tas ut innen 6
måneder etter avsluttet deltagelse, dvs. 15.07.2019. Etter denne dato blir alle husstandens
personopplysninger slettet. Poeng opptjent hos oss kan ikke overføres til Nielsen Media Reaserch.
Dersom dere har spørsmål til undersøkelsen hos Nielsen ber vi dere kontakte dem direkte på e-post
audiosupport.no@nielsen.com eller telefon 21 45 66 55. Ved spørsmål om avslutningen hos oss ta
kontakt på e-post mediemeter@tns-gallup.no eller GallupPanelsenter på 800 41 440.
Vi takker for godt samarbeid!
Vennlig hilsen
Kantar Media
Christian Thune-Larsen
Avdelingsleder TV- og radioavdelingen
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VIDERE DELTAGELSE I RADIOUNDERSØKELSEN
Dersom din husstand ønsker å delta i radioundersøkelsen hos Nielsen Media Research, overfører vi
kun kontaktinformasjon til kontaktpersonen i husstanden, samt antall husstandsmedlemmer.
Husstanden mottar 2000 poeng fra oss, samt poeng med tilsvarende verdi hos Nielsen når dere har
blitt medlemmer der.

Ønsker din husstand å delta videre i radioundersøkelsen?

Ja, min husstand ønsker fortsatt å delta i radioundersøkelsen og inngå i Nielsens
Radiomåling. Alle i husstanden som er 10 år og eldre blir medlemmer i panelet.
Jeg som kontaktperson i husstanden godkjenner at mine kontaktopplysninger (navn, adresse,
telefonnummer, e-postadresse, antall husstandsmedlemmer) videreformidles til Nielsen
Media Research.
-------------------------------------------------------

Sign.

Nei, min husstand ønsker ikke å delta videre i radioundersøkelsen.

Vi ber om at dette skjema legges ved i retursendingen av måleutstyret og sendes så
snart som mulig til oss.
Alternativt kan beskjed om videre deltagelse sendes pr. e-post til
mediemeter@tns-gallup.no
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