Ram de rigtige!

– i Esbjerg-området

Læsere med overskud
“Halvdelen af al annoncering er spildt – jeg ved
bare ikke hvilken halvdel,” lyder en gammel vits
fra reklamebranchen.

Som annoncør er det selvfølgelig vigtigt at få
størst mulig effekt og mindst muligt spild, når
budgettet skal investeres.

Men sådan er det ikke hos Hjerting Posten.
Her rammer du en homogen og meget attraktiv
målgruppe af læsere med aktiv livsstil, stort
overskud, højt forbrug – og go’ energi!

Så her har du nogle kontante data fra en
særkørsel af ‘Nøgledata på postnumre’ fra
Danmarks Statistik, der dokumenterer, hvor
attraktivt det er at nå vores læsere:

De fleste læsere
bor i egen villa

En højere andel driver
selvstændig virksomhed

Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

12,2%
6705

19,4%

6700

23,8%

3,3%
2,6%

6705

6710

– flere end de nærmeste
områder tilsammen !
6700 Esbjerg

2,5%
6700

Lænmodtagere på højeste og mellemniveau

3.606 stk.

4.851 stk.

8.774 stk.

Antal énfamiliehuse

Mange af dem
har gode job

6710

6700

– og er dermed også businessto-business kunder !

6705 Esbjerg Ø

6705

6710

– ofte som leder, mellemleder
eller anden beslutningstager !

6710 Esbjerg V – Hjerting Postens udgivelsesområde

Og vores læsere er kendetegnet ved også at være
aktive, engagerede og nysgerrige mennesker.
De arbejder hårdt, men går også op i det gode liv
med balance mellem karriere, familieliv og fritid.

Penge er
ikke alt...

Som andre aktive mennesker er de meget bevidste
og kritiske forbrugere, men åbne for nye trends.
De går gerne forrest som pionérkunder, elsker nye
produkter – og trækker ofte andre kunder med.
De søger oplevelser – både kulturelt, sportsligt og
personligt som stærke forbrugere af koncerter
og kunst, museer og gallerier, events, sport, rejser,
restaurationsliv, luksus og personlig pleje.

– og annoncering

uden spild
Kun en lille andel
har lave indkomster

6705

Gns. husstandsindkomst

– det giver lavere spildprocent
på annonceringen !

6700

393.131 kr.

385.897 kr.

34,9%
6710

16,3%

15,3%

14,7%
6700

Kontante forskelle i
kroner og øre
560.242 kr.

Husstandsindkomst 650.000 og derover

27,6%

30,0%

Husstandsindkomst under 200.000 kr.

... og markant flere har
meget høj indkomst

6705

6710

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

6700

6705

6710

– “smæk for skillingen” i
hver eneste annoncekrone !

Kilde: Danmarks Statistik, ’Nøgletal på postnumre’, særkørsel for Hjerting Posten

De er godt kørende og går op i biler, motorcykler,
racercykler og mountainbikes samt sejl- og motorbåde,
kajakker og anden vandsport, foruden fitnessudstyr og
andet fritidsgrej.
De bor godt, går op i boligindretning og har plads i både
budgettet og boligen til at leve drømmene ud - villaer
og rækkehuse i 6710 er i gennemsnit 12 pct. større end
de andre postnumre ovenfor ifølge BBR-registeret.
De investerer i modernisering og energirenovering
og er dermed ekstra interessante for møbelhuse,
arkitekter, håndværkere, rådgivere og leverandører
indenfor energi samt selvfølgelig finans og forsikring.

Det blå segment
ved det blå hav
Hjerting Posten dækker hele 6710 Esbjerg V samt de to
forstæder Bryndum og Tarp, der minder om 6710.
Vi udkommer i skrivende stund i 13.000 eksemplarer,
og der kommer hele tiden flere til. Vores område er
meget attraktivt for tilflyttere til EnergiMetropol Esbjerg,
og nye udstykninger i 6710 sælger som varmt brød.
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