
I digitale tider 
er det ekstra vigtigt, 
at pengene rammer 

meget præcist 
på papiret

- og i praksis...

Tag ud og gi’

til marketingchefen !



Vil du drukne i mængden
- eller blive set og hørt?

Kvantitet eller kvalitet?

Kvaliteten må du selv sammenligne 
- men her har du nogle tørre tal om annoncer og læsestof:

En vare er vel kun billig, hvis prisen er lavere end 
dens værdi? Og omvendt!
Der er jo f.eks. en grund til, at nogle biler koster 
mere end andre, selvom de fleste kan bringe 
dig fra A til B. De færreste er vel også i tvivl om, at 
der er lavere værdi i en Lada end en Land Rover, 
og prisen er jo derefter.
Omvendt er der jo heller ingen grund til at betale 
for firehjulstræk, hvis man aldrig skal bruge det. 
Eller f.eks. at betale for annoncering i områder, 
hvor der ikke er nogen attraktive kunder.

Husk det, når du sammenligner oplag og priser. 
Måske betaler du i virkeligheden ekstra for at 
ramme en masse mennesker, som ikke har nogen 
værdi for netop din forretning? 
Måske betaler du også for en masse kontakter, 
som eksisterer på papiret, men ikke i praksis?
Måske har det ikke samme værdi for dig og din 
annonce at kæmpe om opmærksomheden i en 
meget større avis med meget mindre læsestof?
Svarene kender du bedst selv. Men det er vigtigt 
som annoncør at stille sig selv de spørgsmål.

Tallene her ovenfor kan forhåbentlig give dig en 
pejling på kvantiteten hos os og vores kolleger.
Kvaliteten må du til gengæld selv bedømme - det 
er vi trods alt for beskedne til...
Men vi tror på, at kvalitet holder længst, og det er 
også dét, vi hører fra vores læsere. De er aktive, 
kræsne og krævende mennesker – de fleste med 
en meget travl hverdag, men også med interesse 
og engagement i deres lokalområde.
De skal forkæles med go’ gammeldaws håndlavet 
lokal kvalitet – og de sætter pris på det!

Der er forskel på at læse avisen og på at 
bladre avisen. Og der er forskel på aviser.
For dig som annoncør er det egentlig ret 
enkelt: Hvis ikke læserne bruger tid på at 
læse avisen, er der ikke store chancer 
for, at de ser din annonce.

Derfor bør du også interessere dig meget  
for det  redaktionelle miljø – eller mangel 
på samme. Din annonce får ikke megen 
opmærksomhed på sider, hvor man bare 
bladrer lynhurtigt igennem på jagt efter 
lidt læsestof.

Eller på side 78
i en kæmpe avis på over 100 sider
- plus evt. et par store annoncetillæg, 
der også kæmper om opmærksomhed.

Sidetal  
i alt

Annonce 
andel

Redaktionelt 
stof

Lokalavisen Esbjerg  
27. september 2016

44 84,0 pct.* 16,0 pct.

Ugeavisen Esbjerg  
28. september 2016

112 68,8 pct.** 31,2 pct.

Hjerting Posten  
28. september 2016

28 55,4 pct. 44,6 pct.

Fordeling mellem annoncer og læsestof
Sammenligning mellem lokale gratisaviser

* plus separat annoncetillæg, ikke medregnet 
** plus to separate annoncetillæg, ikke medregnet 
Kilde: Opmåling af aviserne



Ram de rigtige 
- i ‘den lille lækre’...

‘The media is the message’...

En homogen og meget attraktiv målgruppe 
- læsere med overskud og go’ energi i 6710!

Hvis du sælger 
et kvalitets-
produkt, skal 
det vel også 
afspejles
i din profil?
’The media 
is the message’, lyder en gammel sandhed i 
salg og marketing, og det giver sig selv, at det er 
vigtigt, hvilke signaler man sender - og i hvilket 
miljø. Discount er fint nok, men er det din profil?

Kant og kvalitet er nøgleord for Hjerting Posten. 
Det er en positiv og konstruktiv avis med fokus på 
succes og go’ energi  i arbejdslivet, foreningslivet 
og livet i det hele taget. Og kritisk når det gælder. 
Vores journalistik er altid saglig og afbalanceret 
– ofte krydret med skarpe holdninger i lederne.
Vi elsker spændende mennesker, og vores 
læsere elsker, når vi skriver om dem. Både i de 

store Profilen-portrætter, hvor vi giver folk tid 
og plads til at tale ud, og i den løbende dækning 
af stort og småt i lokalsamfundet. 

Hvorfor ramme bredt, når man kan 
sigte præcist? Og hvorfor betale 
ekstra for rub og stub, når man 
kan ramme de attraktive læsere 
med annoncering uden spild?

Med Hjerting Posten kommer du 
i kontakt med en meget homogen 
og attraktiv målgruppe af læsere 
med aktiv livsstil, højt forbrug 
– og go’ energi!

For dig som annoncør betyder 
det størst mulig effekt og mindst 
muligt spild, når budgettet skal 
investeres.

Her til højre ser du et par udvalgte 
data fra en særkørsel, vi har fået 
fra Danmarks Statistik ud fra 
’Nøgletal på postnumre’.

Tallene dokumenterer, at der  
virkelig er ’bang for the bucks’ 
i Hjerting Postens udgivelses- 
område i sammenligning med 
resten af Esbjerg-området.

En læser er ikke bare en læser
– sørg for at ramme de rigtige!

Et par nøgledata om vores læsere
6710 Esbjerg V sammenlignet med naboområderne
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De fleste læsere 
bor i egen villa...
Antal énfamiliehuse

6700 6705 6710 6700 6705 6710 6700 6705 6710 6700 6705 6710 6700 6705 6710 6700 6705 6710

– flere end de nærmeste 
områder tilsammen !

En højere andel driver 
selvstændig virksomhed
Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

– og er dermed også business-
to-business kunder !

...rigtig mange af dem 
har rigtig gode job...
Lønmodtagere på højeste og mellemniveau

– ofte som leder, mellemleder
eller anden beslutningstager !

Kun en lille andel 
har lave indkomster
Husstandsindkomst under 200.000 kr.

– det giver lavere spildprocent 
på annonceringen !

... og markant flere har 
meget høj indkomst
Husstandsindkomst 650.000 og derover

– mere end hver tredje husstand
ligger i den helt høje ende !

...og det afspejler sig
 i deres indkomst
Gns. husstandsindkomst

– “smæk for skillingen” i 
hver eneste annoncekrone !
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Kilde: Danmarks Statistik,
’Nøgletal på postnumre’, 

 særkørsel for Hjerting Posten

6700 Esbjerg 6705 Esbjerg Ø 6710 Esbjerg V – Hjerting Postens udgivelsesområde



   Kvalitet koster  
   - ikke meget 
     i forhold til værdien

Udgivelsesdato Deadline

Onsdag den 25. januar Fredag den 13. januar

Onsdag den 22. februar Fredag den 10. februar

Onsdag den 29. marts Fredag den 17. marts

Onsdag den 26. april Onsdag den 12. april

Onsdag den 24. maj Torsdag den 11. maj

Onsdag den 14. juni Fredag den 2. juni

Onsdag den 30. august Fredag den 18. august

Onsdag den 27. september Fredag den 15. september

Onsdag den 25. oktober Fredag den 13. oktober

Onsdag den 15. november Fredag den 3. november

Onsdag den 6. december Fredag den 24. november

•  Budskabet i en mindre avis, hvor du ikke drukner i mængden

•  Mere redaktionelt stof og en lavere andel af annoncer

•  Mere opmærksomhed og mere for pengene ganske enkelt

•  Bedre kontaktpriser pr. relevant læser og højere effekt

• Meget attraktive læsere med overskud på alle måder

•  En homogen målgruppe og annoncering uden spild

•  Bedre papirkvalitet med flottere farvetryk af din annonce 

•  En kvalitetsavis med høj læse- og gemmeværdi

En bedre avis - til samme pris. Det er også vores 
ambition for 2017, og det gælder på alle områder.  
For det første vil vi fortsætte med at lave en ægte 
lokalavis i håndlavet kvalitet og forære den væk. 
Læserne skal have en ordentlig avis, selvom den 
er gratis. Og ambitionen er hver eneste gang at 
lave næste avis en lille smule bedre. 
Men prisen er den samme – også for annoncører.

Det kan være, at vi ændrer lidt på prisstrukturen 
af administrative grunde, men bundlinjen bliver 
den samme: Kr. 4,50 pr. mm inkl. farver. 
Husk desuden, at du også får bedre papirkvalitet 
og flottere farvetryk med i prisen hos os!
Men først og fremmest får du fuld valuta for hver 
eneste krone i en avis, som læserne tager varmt 
imod, fordi den er fyldt med godt, lokalt læsestof.

Derfor kan vi godt tillade os at kalde annoncering 
i Hjerting Posten for annoncering uden spild.
Og derfor skal du huske at regne både indhold og 
kvalitet ind i ligningen, når du sammenligner med 
andre lokale medier.
Læs mere på vores hjemmeside under 'Annoncer', 
hvor du også finder hele infobrochuren om vores 
meget attraktive læsergruppe!

Husk også vores ‘lækre lillesøster’ 
Fanø Posten - hele øen rundt!
Mere info på fanøposten.dk

Udgivelseskalender 2017

Bytoften 2A, Hjerting • 6710 Esbjerg V • Tlf. 75 47 09 99

hjertingposten.dk • mail@hjertingposten.dk

Med annoncering  
i Hjerting Posten får du:


