MEDIEFAKTA 2009

Danmarks største madunivers
opskrifter.dk’s målgruppeunivers: 80.000 månedlige brugere, 8.500 modtagere
af dagens opskrift og 12.000 modtagere af regelmæssigt e-nyhedsbrev
Fokusområder:
DANSK MAD · INTERNATIONAL MAD · KRYDDERIER · SAUCER · RÅVARER · KØD · FISK · FJERKRÆ · DIABETESMAD · DESSERTER ·
TILBEHØR · FORRETTER · HOVEDRETTER · BAGVÆRK · DRINKSGUIDE · SÆSONBETONEDE RETTER: JUL, PÅSKE, SOMMER M.M

Med mere end 80.000 unikke besøgende og mere
end 1.400.000 sidevisninger pr. måned er opskrifter.
dk Danmarks største madunivers for alle, der søger
inspiration til deres madlavning.
Opskrifter.dk har egen fast tilknyttet kok, der tester
alle opskrifter og retter igennem og er garant for en
indbydende og lækker afbildning af de færdige retter.
Gennem billeder, lyd, video, spændende opskrifter og
relevante og målrettede annoncebudskaber ønsker
opskrifter.dk at bidrage maksimalt til at inspirere og
motivere til at lave bedre, sjovere og sundere mad.
Opskrifter.dk har mange diabetesvenlige opskrifter og
for de sundhedsbevidste er for alle opskrifter angivet
den reelle fedtprocent.

Selv om alle er velkomne på opskrifter.dk, dominerer
den kvindelige målgruppe: 72% af tilmeldte brugere på
opskrifter.dk er kvinder – og heraf mere end halvdelen
i aldersgruppen 20-39 år. Blandt de 8.500 modtagere af
”Dagens opskrift” pr. e-mail er hele 75% kvinder.

www.opskrifter.dk
Antal unikke besøgende pr. måned: 80.000
Antal sidevisninger pr. måned: 1.400.000
‘Dagens opskrift’ modtagere: 8.500
E-nyhedsbrev modtagere: 12.000

Dagens opskrift
Dagligt sendes der en opskrift ud til mere end 8.500
modtagere hvor det også er muligt at annoncere.
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Nyhedsbreve
Ved specielle lejligheder og højtider udsender opskrifter.dk en nyhedsmail. Indholdet er typisk baseret
på retter som passer til højtiden og sæsonen. Mere
end 12.000 har tilmeldt sig denne service.
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Kilder for læserdokumentation:
Profiloplysninger fra mere end 12.000
brugere af ”Mit område”.
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Hør om annoncepriser og dine annoncemuligheder med opskrifter.dk: Kontakt Rasmus Brylle
eller Jes Richard Møller på tlf.: 32 47 32 30 eller e-mail: salg@horisontgruppen.dk

opskrifter.dk annonceprodukter:

1 A
 nnoncering på opskrifter.dk websiten
• Vi tilbyder tre forskellige bannerformater:
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– Megabanner: 930 x 180 pixel
– Skyskraber: 160 x 600 pixel
– Artikelbanner: 300 x 250 pixel
• Vi sælger sidevisninger ud fra en fast pris pr. 1.000 visninger (CPM). Prisen er fastsat, så den er konkurrencedygtig og matcher markedspris, målgruppe og kvalitet
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af indhold på siten. Banneret bliver vist Run of Site (ROS). Det betyder, at de købte
sidevisninger fordeles på både forside og alle tilhørende undersites på opskrifter.dk
2 Bannerannoncering i opskrifter.dk’s daglige ”Dagens opskrift” e-mail
• Mere end 8.500 modtagere
2 Bannerannoncering i de regelmæssige special e-nyhedsbreve, der udsendes ved
særlige lejligheder
• Mere end 12.000 modtagere.
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Se detaljeret annonceinformation med priser og formater på
www.horisontgruppen.dk

Gode argumenter for at
annoncere på opskrifter.dk:

• M
 edlem af FDIM
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=> Veldokumenteret eksponering
• Veldefineret, koncentreret og
fokuseret nichemålgruppe  
=> minimalt kontaktspild
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• Kun seriøse og lødige annoncører
med budskaber og produkter relevante for madlavningen får lov at
annoncere på opskrifter.dk – det er
samtidig din garanti for et optimalt
annonceunivers for den madglade
målgruppe, der ikke forventer eller
ønsker overflødige budskaber,
som
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ikke har med mad at gøre
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DANSK MAD - INTERNATIONAL MAD – KRYDDERIER – SAUCER – RÅVARER – KØD – FISK – FJERKRÆ – DIABETESMAD – DESSERTER – TILBEHØR – FORRETTER – HOVEDRETTER – BAGVÆRK – DRINKSGUIDE - SÆSONBETONEDE RETTER: JUL, PÅSKE, SOMMER M.M

Horisont Gruppen a/s er et dansk mediehus, som formidler fokuseret kvalificerende viden til udvalgte
målgrupper. Vi varetager annoncesalget til erhvervsmagasinet CSR, Supply Chain Magasinet SCM,
Installatør Horisont, designbase, magasinet Kunst, Beredskab, Taxi, opskrifter.dk, Winebook.dk og
Bella Centers messekataloger. Til hvert magasin er tilknyttet en web-portal med tilhørende e-nyhedsbreve inden for forskellige erhvervsområder. I alt håndterer vi godt 20 målgrupper.

Horisont Gruppen a/s
Center Boulevard 5 . 2300 København S
Tlf.: 3247 3230 . Fax: 3247 3239
salg@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk
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