Introduktion til NetPosten.dk
NetPosten.dk er et førende dansk finansmedie og en oplagt samarbejdspartner, for enhver virksomhed der ønsker kontakt med brugere, der har mere end
almindelig Interesse for deres privatøkonomiske forhold.
NetPosten besøges af mere end 52.000 unikke brugere om måneden. Brugere som tilsammen læser mere end 4 mio. sider. Kilde: Fdim.dk
I mere end 12 år har NetPosten.dk leveret finansnyheder, aktieberetninger og finansielle analyser til den private og semiprosfessionelle investor. Vi kender
vores specialist marked og ved hvordan vi skal tale til brugerne for at kommunikere dit brand og skabe kontakt til et af de mest formuende og købedygtige
segmenter af private investorer i Danmark – beslutningstagere, influenter og meningsdannere, samt storforbrugere af Finansielle produkter og tjenester.
Vi tilbyder relevant og målrettet markedsføring på internettet – markedsføring tilpasset din virksomheds individuelle behov for kontakt.
•
•
•

Vi tilbyder et samarbejde med fokus på rådgivning.
Vi tilbyder et samarbejde med fokus på resultatskabelse.
Vi tilbyder et samarbejde med fokus på effektoptimering.

Vi ønsker at fastholde dialogen som professionel, konstruktiv og undersøgende.
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Forretningsgrundlag:
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NetPosten har egen stab af redaktionelle medabejdere og et skarpt fokus på finans, investering, bolig og privatøkonomi – indhold
og investeringsanalyser som ikke findes andre steder. Vi udgiver bla. en række abonnementsbaserede investor- og analysepublikationer, som samlet
set er de største i Danmark. Vi har de seneste 3 år brugt mange ressourcer på at penetrere det professionelle marked – dvs. bankerne, som i dag
er aftagere af mange af vores produkter
produkter, tjenester og applikationer – som oftest leveret til deres kunder i Whitelabel løsninger i deres egne internet
miljøer.
Investeringsselskabet DK Trend Invest A/S www.dktrendsinvest.dk er et nyetableret selskab, børsnoteret på Københavns Fondsbørs og uafhængigt af
særinteressser. Selskabet har til formål at tilbyde investorer, primært med en længerevarende investeringshorisont, en mulighed for at investere i et børsnoteret
selskab,, der investerer sin egenkapital
g
p
i værdipapirer.
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NetPosten.dk opererer endvidere med følgende forretningerområder: www.stocksignals.co.uk i England og www.hedgenordic.com til den institutionelle investor.

Medieinformation:
NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11.50 % )
5 % har en personlig indkomst over 1 kr. mio.
42 % af brugerne har en husstandsindkomst over kr. 700.000,NetPosten.dk er det andet største medie i Danmark målt på andelen af beslutningstagere som Direktør, Økonomichef eller selvstændig: ( 16 % )
Formuebetragtning: 34 % har en aktieportefølje over kr. 1 mio. 17 % har en aktieportefølje over kr. 2.5 mio. 8 % har en aktieportefølje over kr. 5 mio.
97 % handler aktier aktivt. 88 % har stor interesse for danske aktier. 74 % udtrykker interesse for investeringsforeninger.
62 % benytter sig af en eller flere online investeringsbanker – 44 % benytter sig af en alm. Bank i forbindelse med aktiehandel.
77 % udtrykker fra medium til rimelig høj risikovillighed.
Langt hovedparten af brugerne har egen bolig. 40 % bor sammen med samlever eller ægtefælle uden børn og 38 % bor sammen med samlever eller
ægtefælle og et eller flere børn.
Generelt er brugerne højt uddannede – 56 % har en mellemlang (3-4 år) eller lang (5 år eller derover) videregående uddannelse bag sig.
58 % udtrykker interesse for ejendomsinvesteringer i Danmark – 44 % for udenlandske.
Brugerne på NetPosten er geografisk jævnt fordelt med hovedvægt i trekants området, Odense omegn, København og Nordsjælland.
Kigger man på, i hvor høj grad brugerne fra højindkomst gruppen involverer sig i enkelte websites, så ligger Borsen.dk i toppen med 1 time og 55
Minutters tidsforbrug per bruger per måned. NetPosten ligger som nummer 2 med 1 time og 42 minutter. Nummer 3 er JP.dk med 47 minutter.
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Facts om annoncering på Netposten.dk
Vi tilbyder kontakt til mere end 50.000 brugere om
måneden. 35.000 ugentligt
g
g og
g 10.000 dagligt.
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Vi tilbyder muligheden for at annoncere lokalt
med geografisk segmentering.
Vi tilbyder muligheden for at frekvensstyre
kampagnen således at vi sikrer en kontrolleret
kampagnen,
afvikling af budskabet og optimal effektstyring.
I bestemmer selv hvor længe i ønsker at være
online.
Annoncen kan indeholde logo, billeder og flere
forskellige tekster.
Annoncen linker direkte til jeres hjemmeside.
I modtager en udførlig statistik på kampagnens
resultater og den trafik der er skabt til jeres
hjemmeside.

NetPostens Direct Mail:
Skal du markedsføre en spændende
g
g
investeringsmulighed?
Ønsker du kontakt til et af de mest købedygtige
og formuende segmenter af private investorer i
Danmark?
• Børsintroduktioner
Børsintroduktioner.
• Ejendomsinvesteringer.
• Aktieemissioner.
• Investeringsprodukter.
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Kommunikationen sendes eksklusivt til mere
end 32.000 modtagere.
Præsentationen er professionel, målrettet og
effektiv.
effektiv
Mailen kan med fordel anvendes som
supplement til bannerannoncering på
NetPosten.dk.

Værdi af kr. 20.000,- / mindre end 65 øre per
modtager.
• Prisen indeholder opsætning og design.
• Mailen sendes i henhold til aftale.

Annoncer i NetPostens Nyhedsbrev:
NetPostens finansielle nyhedsbrev giver
et godt overblik over de vigtigste
begivenheder på de finansielle markeder.
Nyhedsbrevet er seriøst og anerkendt og
udkommer 2 gange dagligt til mere end
32.000 faste
f
nyhedsabonnenter.
Nyhedsstrømmen skabes på baggrund af
de artikler som NetPostens stab af
jjournalister og
g analytikere
y
dagligt
g g
udarbejder.
NetPostens finansielle nyheder udgives i
en White Label til flere af de største
pengeinstitutter og lokalbanker i Danmark
Danmark.
Nyhedsbrevet giver en hurtig og effektiv
dækning til et stort antal unikke brugere.
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Nyhedsbrevet
t kkan anvendes
d selvstændigt
l t di t
eller som et effektivt supplement til anden
annoncering på NetPosten.dk.

Værdi af kr. 3.500,- per top annonce

NetPostens SignalLister
• Tekniske købskøbs og salgssignaler på danske og udenlandske aktier
og investeringsforeninger.
• Produktet udgives i en Whitelabel til førende banker.
• Signallisterne udkommer dagligt til mere end 10.000 abonnenter.
• Brugssituationen henvender sig aktivt til aktiehandel.
• Produktet kan med fordel anvendes til markedsføring af
børsintroduktioner, aktieemissioner, udbud af
investeringsejendomme,
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, formueprojekter
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• Værdi kr. 2.500,- per indrykning.

