www.olivianet.dk

www.wendy.dk

www.minstald.dk

Olivias univers, som man kender det fra bladet, fortsætter på Olivianet.dk, hvor 6.500 registrerede brugere mødes og
debatterer alt, hvad de interesserer sig for. Og der kommer hele tiden flere til.
Pigerne er med til at skabe indholdet på hjemmesiden via deres aktivitet i sidens community. Her danner de klubber og
interessefællesskaber, hvor de skriver nyheder, diskuterer og opretter afstemninger. Redaktionelt byder siden på
konkurrencer, samlinger af pinlige historier, sladder om de kendte og meget mere.

Leaderboard:
728 x 90 px

Målgruppe: Piger i alderen 8 - 12 år.

140 x 350 px

Hvis de hesteinteresserede piger har lyst til at læse spændende artikler om heste og ridning, sker det på Wendy.dk.
Her er det både muligt at slå op i det store hesteleksikon og oprette sin egen profil og dermed lægge billeder ind i det store
fællesgalleri, hvor der hver måned kåres en ”Månedens Hest”.
Der er naturligvis også både konkurrencer, læsernes egne historier, opslagstavle og markedsplads, hvor det er muligt for
brugerne at købe og sælge blandt andet brugt udstyr. Omdrejningspunktet på Wendy.dk er sidens community.

At have en glødende hesteinteresse betyder ikke nødvendigvis lange dage i stalden, men kan problemfrit forlænges til
et online univers. Med minstald.dk har hesteglade drenge og piger mellem syv og 14 år muligheden for at afprøve deres
færdigheder som ejer af både heste og stald, samt opdrætter af både hunde, katte og naturligivs heste. Der er rig mulighed
for at dele erfaringer med de andre spillere, da minstald.dk primært fungerer som et community, hvor det at møde og
interagere med andre med samme interesse er i fokus.

Leaderboard:
728 x 90 px

Målgruppe: Hesteglade drenge og piger i alderen 7 - 14 år.

140 x 350 px

Hensigten med Girls.dk er at lave en underholdende hjemmeside, hvor pigerne kan hyggelæse og få gode tips om f.eks.
mode og kærlighed eller andre emner, der optager en typisk teenagepige.
Målgruppe: Piger i alderen 13 - 18 år.

Powerbabe.dk er et socialt interaktivt pigeunivers, som kombinerer genrerne community og spil i en online verden, som de
unge kan relatere sig til. PowerBabe indeholder alt lige fra sjove konkurrencer og debatfora til eget virtuelt værelse og det
netbaserede spil “Bitchspillet”. Idéen med PowerBabe er at lave et sjovt og anderledes community for teenagepiger, hvor
målgruppen bl.a. har mulighed for at lege med online identiteter, som de enten ikke tør eller ønsker at afprøve i
virkeligheden. PowerBabe er endvidere et sted, hvor pigerne har gode muligheder for at danne venskaber med andre
jævnaldrende.
Målgruppe: Piger i alderen 10 - 16 år.

”Anders du er rigtig sej - jeg ville ønske, jeg var dig.” Andy

www.andeby.dk

Leaderboard:
728 x 90 px
Skyscraber:
140 x 350 px

Leaderboard:
728 x 90 px
Skyscraber:
140 x 350 px

Leaderboard:
728 x 90 px
Skyscraber:

Målgruppe: Børn og unge i alderen 8 - 14 år.

Poster:

Målgruppe: Primært drenge i alderen 13 - 18 år.

Disney.dk indeholder sidste nyt om Disney film og TV programmer. Disney.dk har sin egen spilleside og en familiezone
med aktiviteter. Her er det lyserøde Prinsesseunivers, samt en magisk W.I.T.C.H. verden som brugerne kan udforske. Her
er noget for alle målgrupper. Forældre føler sig sikre på at disney.dk leverer et trygt og sikkert univers til børnene, og at det
er en sikker måde at introducerer børnene til Internettet.

www.disney.dk og
www.disneychannel.dk

Skyscraber:

De fleste børn elsker Andeby og dens indbyggere. Andeby.dk er en forlængelse af Anders And-bladet med sjove
vittigheder, quizzer, spil, konkurrencer og artikler. Gå ind på Andeby.dk og send en hilsen, læs rappe nyheder, test din
Duckipedia-viden og knæk Du gådeste med Mickey. Andeby.dk er et trygt univers, hvor indholdet lever op til redaktionelle
og etiske retningslinjer.

Et community med fokus på national og international fodbold, hvor brugerne kan læse dybdegående artikler om
fodboldhold, fodboldstjerner, Europas mest populære ligaer og fodboldlegender. Samtidigt tilbydes et socialt univers, hvor
brugeren bl.a. kan oprette sin egen profil, lave blogs, udveksle interesser, lave egne polls, uploade idolbilleder, oprette
interesseklubber, deltage i konkurrencer, oprette tipskupon på ligakampe, udfordre hinanden i BattleChamp og meget,
meget mere. Sitet er bestemt ikke kun for nørdede fodbolddrenge, da flere og flere piger med interesse for den runde
læderbold, finder vejen forbi sitet.

www.goal.dk

Skyscraber:
140 x 350 px

Girls.dk byder på forskellig slags underholdning i form af bl.a. redaktionelle historier om kendisser, skønhed og mode til
sjove konkurrencer, spil, chatfora og personlige historier fra brugerne selv.

www.powerbabe.dk

Leaderboard:
728 x 90 px

Målgruppe: Piger i alderen 8 - 15 år.

Girls.dk er et socialt interaktivt pigeunivers, som indeholder både community og spil.

www.girls.dk

Skyscraber:

Målgruppe: Drenge og piger i alderen 5 - 14 år.

140 x 350 px

300 x 250 px

Leaderboard:
728 x 90 px
Skyscraber:
140 x 350 px

Leaderboard:
728 x 90 px
Skyscraber:
120 x 600 px
Poster:
300 x 250 px

