
 

Annoncér på  

Min-Mave.dk 
 

Markedsfør dig effektivt og direkte til 140.000 

kvinder over hele Danmark gennem Danmarks 

største debatforum for kommende gravide, 

gravide og kvinder med børn op til 6 år.  

Min-Mave er markedsledende med en 

enestående position i segmentet gravide og 

småbørnsforældre. Siden starten i 2001 er Min-

Maves popularitet vokset støt.  

Brugerne på Min-Mave er meget loyale og mere 

end halvdelen af dem bruger ikke andre sites om 

graviditet og børn.  

Udgangspunktet er det personlige, og intet emne 

er hverken for stort eller for lille til at blive taget 

op af vores brugere, eksperter og bloggere. På 

Min-Mave samler vi alle; fra første ønske om 

graviditet og til barnet starter i skole.  

I den periode, brugerne benytter Min-Mave, 

træffes der købsbeslutninger om mange  

 

 

 

 

 

 

forskellige ting: Mad, beklædning, legetøj og 

udstyr er nogle af de ting, som brugerne søger 

informationer om på daglig basis. 

Når der stiftes familie, træffes der også store 

beslutninger, der har omfattende betydning. Der 

købes ny bil og bolig, der kigges på forsikringer og 

bank, nye rejseformer udforskes, nye 

indkøbsvaner etableres, og i alle disse 

overvejelser er kvinden enten beslutningstager 

eller kraftig influent.  

Ud over fokus på familien har brugerne samme 

ønsker, behov og forbrugsvaner som andre 

kvinder: Skønhedsprodukter, mode, telefoni & 

data, forlystelser, kosttilskud og en masse andre 

ting, der gør livet lidt lettere og sjovere. 

Brugere: 140.455  
Besøg: 1.041.633  
Sidevisninger: 4.713.918  
Målgruppe: Gravide og småbørnsforældre 

                 Kilde: www.fdim.dk – Marts 2013 

 

 

 

 

 

Graviditetsmail 

Brugerne på Min-Mave har mulighed for 
at følge deres graviditet dag for dag via 
vores graviditetsmails. Brugerne 
modtager en mail hver dag, der 
indeholder relevant info om de forskellige 
graviditetsstadier.  
Som annoncør kan du derfor nå ud til lige 
præcis den målgruppe, du ønsker. 

 

http://www.fdim.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Shoppingguide 
Her kan gravide og 
småbørnsforældre finde vej til alle 
de bedste shoppingssites på 
internettet.  
Guiden er delt op i kategorier så det 
gør det nemt og overskueligt at 
finde det man søger. 

  

Du kan allerede komme i gang med annoncering på Min-Mave i dag!  

Har du et firma eller produkter, der henvender sig til købestærke kvinder i en attraktiv 
målgruppe fra 20-44 år, der enten forsøger at blive gravide, er gravide eller har børn i 
alderen 0-6 år?  

- Så er Min-Mave det rette sted for dig at annoncere 
 

Her er et lille udsnit af, hvad vi kan tilbyde: 

 Få en placering i Min-Maves Nyhedsbrev og nå ud til 40.000 loyale Min-Mave 

brugere  

 Få en placering i dag-for-dag graviditetsmails og nå en præcis målgruppe 

 Pryd forsiden med et ejerskab eller en pop-up 

 Få direkte kontakt til brugerne med bannere i formaterne 930x180, 300x250 

og 160x600/300x600.  

 Henvis brugerne direkte til din shop med en annonce i Min-Mave Shopping 

guide 

 Få din egen blog, hvor du skriver som annoncør  

 Bliv partner på Min-Mave og opnå massiv eksponering – hver dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog 

Få din egen blog med kommercielt 

indhold på Min-Mave. 

Du har fuldt ejerskab over din egen 

blog samt du kan specielt tilpasse 

baggrunde m.m. 

Opnå ekstra eksponering -  

Mulighederne er mange! 

 

 

 

 

 

 

Alle kan være med! 

Opnå effektiv 

markedsføring ved 

annoncering for kun 

2.000 kr. 



Maibrit Dessau 
Koordinator 

+45 20 72 93 25 
maibrit@min-mave.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Kontakt os og få en uforpligtende snak! 

 

          

          

 

                   

 

 Charlotte Jans 
Direktør 

+45 21 66 46 36 
charlotte@min-mave.dk 

40.000 modtagere på nyhedsbrevet 

Hver uge modtager 40.000 brugere Min-
Maves Nyhedsbrev.  
Med nyhedsbrevet bliver brugerne 
opdateret på tidens tendenser, får tips og 
tricks til alt inden for graviditets- og 
børneverdenen og kan deltage i 
konkurrencer m.m. 

 

 

”Hos MammaShop bruger vi flittigt "Min Mave" til at nå ud til vores 
målgruppe. 

Samarbejdet fungerer rigtig godt. Lige fra starten har vi følt os trygge som 
annoncør hos Min Mave. Alle aftaler overholdes 100 % og vi får altid et 
hurtigt og venligt svar, hvis der er spørgsmål. 
Vi har fået egen login til det professionelle banneradministrationssystem 
EmediateAd, så vi kan følge vores annonce og aflæse helt præcist hvad vi får 
ud af annonce-kronerne. MammaShop får omkring 100 besøgende pr. dag 
fra Min mave - og det synes vi er et rigtig godt resultat. 

Vi kan kun anbefale Min Mave som et godt sted at annoncere og som en 
suveræn samarbejdspartner.”  

www.mammashop.se 

”Min-mave fik jeg anbefalet af et par kommende mødre, som 
brugte siden meget. De havde kun positivt at sige om den side, så 
jeg gav det et forsøg og tjekkede den ud. Jeg sendte min-mave en 
mail, for at høre om deres annoncepriser, og efter behagelige 
korrespondancer med min-mave, blev de udvalgt til at skulle 
reklamere for mig. Der var lidt opstarts vanskeligheder, som der jo 
altid er, men derefter kørte alt på skinner. Jeg blev endda ringet op, 
for at høre om jeg var tilfreds osv. 
 
Jeg har modtaget mange henvendelser fra brugere på min-mave, 
og kan via min hjemmeside se at der også kommer en del trafik 
derfra. Så alt i alt, kan jeg klart anbefale dig, at vælge min-
mave.dk, såfremt du ønsker at gøre din virksomhed synlig. Uanset 
om du er et lille firma som mig, så vil du have økonomi til det med 
deres overkommelige annoncepriser. Min-mave.dk får mine bedste 
anbefalinger.” 

www.littleangelsbymedine.dk 

 Du kan også kontakte Alpha Media for mere info 

infioinfoher 

http://www.littleangelsbymedine.dk/
http://alphamedia.dk/kontakt
http://alphamedia.dk/kontakt

