
Bulls genererar nya intäktsströmmar till mediehusen genom innehåll och
digitala lösningar när tidningarnas resultat successivt skiftar från tryckt
version till digital media,

De ursprungliga tidningsnamnen fungerar som varumärken. Rätt vårdade
signalerar de trovärdighet och kvalitet genom underbyggt, filtrerat innehåll
samt professionell journalistik.

Mediehusen utvecklar medieplattformar i olika digitala kanaler. De senaste
åren har det blivit allt mer tydligt att annons-finansiering inte ensamt räcker till
för att skapa goda resultat i de digitala satsningarna. Fokus ligger därför på att
skapa alternativa intäktskällor. Först och främst genom abonnemang, men
även genom att erbjuda tilläggstjänster och styckeköp av artiklar och features.
Trovärdigheten blir allt viktigare i konsumenternas medieval. Den tydligaste
globala trenden är därför att starka, etablerade medievarumärken väsentligt
ökar sina abonnemangstal just nu.

För att driva ökningen av abonnemang inom digital media spelar det
publicerade innehållet huvudrollen. Vanliga dagsnyheter som kan erhållas i
många kanaler får stå tillbaks. De räcker inte för att skapa efterfrågan.
Kanalerna riktar istället in sig på att finna fördjupat och riktat innehåll som
tillför tillräckligt värde för att motivera kundens abonnemangskostnad. Innehåll
som kännetecknas av att:

- Vara unikt
- Uppfyller breda målgruppers specialintressen
- På innehållsnivå håller en hög kvalitet och vara faktagranskat
- Formmässigt håller oklanderlig journalistisk höjd samt är snyggt och

intuitivt designat
- Ger självhjälp och råd till målgrupper
- Öppnar för interaktivitet och kopplar samman individer inom en

målgrupp.

Den formen av innehåll är svårt att finna och egen utveckling är resurs- och
tidskrävande. Utveckling jämförs i New York Times framtidsrapport ”Journalism
Stands Appart – The report of the 2020 group January 2017” med bilagornas
segertåg under 70- och 80-talet. De utgjorde motorn i tidningshusens starka
resultat. Det nya digitala abonnemangsdrivande innehållet kan ses som
”digitala bilagor”.



Bulls Presstjänst AB är ett familjeägt Svenskt företag som är agent för media-
rättigheter. Sedan 1929 har Bulls försett Europeisk media med högkvalitativt
innehåll i form av t ex reportage, bild, korsord och tecknade serier samt
redaktionella tjänster för tillverkning av färdiga sidor och bilagor och andra
innehållstjänster som vinsthantering.

Sedan mitten av 90-talet förser Bulls även media med digitalt innehåll och är
idag en ledande leverantör av såväl digitalt innehåll som tekniklösningar till B2B
kunder och mediekanaler globalt. Våra ca 100 medarbetare täcker 13
Europeiska marknader via 8 egna kontor. I övriga världen har vi ett etablerat
nät av underagenter och Sales Executives.

Bulls kopplar ihop upphovsmän och kreatörer av digitala rättigheter med
mediekanaler (Bulls målgrupp topp-tre i respektive land) över hela världen.
Materialet anpassas till respektive kund med t.ex. översättning och lokalt
anpassad lay-out. All distribution, legala processer och ekonomisk rapportering
sköts av Bulls. Upphovsmannen når direkt ut till miljon publik i respektive land
medan mediekanalerna får ett unikt innehåll utan att behöva investera stora
belopp i framtagandet. Affärsmodellen bygger generellt på en
vinstdelningsmodell där mediekanalen behåller 30-40% medan resterande del
går tillbaka till upphovsmannen som ersätter Bulls med en kommission. (se
nedan för Bulls affärsmodell)

I april lanserade Bulls ett exklusivt samarbete med Lufthansa Systems.
Företagen erbjuder nu tillsammans med ledande mediehus ett Inflight-
entertainment system komplett med teknik och innehåll till flygbolag världen
över.

Bland andra partners märks Hearst och KRT-Tribune Media i USA,  News Corp
och Mirror Group i UK samt Le Figaro i Frankrike.

För Bulls kommer Healthy Family bli en av de viktigaste satsningar under det
kommande året. Bulls har identifierat ett stort globalt intresse hos sina
kundkontakter för det upplägg och den plattform som Healthy Family är i färd
med att bygga upp.

Innehåller svarar perfekt mot efterfrågan från de stora mediekanalerna:

- Målgrupp familjer med barn – en nyckelgrupp för mediekanalerna.
- Målgruppen har ett starkt intresse i innehållet och är mycket engagerade

i ämnet.



- Innehållet blir unikt och exklusivt för mediekanalen i respektive
språkområde och/eller land.

- Innehållet bygger på faktagranskat och högkvalitativt innehåll.
- Healthy Family kommer att bli en så stark innehållsplattform att den kan

säljas i tilläggsabonnemang till mediekanalernas övriga erbjudanden.
- Plattformen kommer förutom redaktionellt material innehålla t ex rörlig

bild, bloggar, självhjälp, interaktivitet och olika typer av forum som
skapar kontakt mellan deltagarna

2017-05-10 Tord Steinsvik,

VD Bulls Presstjänst AB


