
MEDIEKIT 2019
+3 millioner sidevisninger
+1 millioner besøg
+400.000 unikke brugere



”MOR TIL MOR” 
MARKETING 
Vi har 16 års erfaring med at lave markedsføring til gravide 
og småbørnsforældre, og er eksperter i at sammensætte 
effektive kampagner, der matcher til dit produkt og budget. 
Hos os kan du booke bannerkampagner, branded content, 
blogkampagner, markedsundersøgelser eller e-mail marketing 
kampagner.

Vi kender mødre

Min-Mave er Danmarks største mødested for gravide og 
småbørnsforældre. Vi er i øjenhøjde med vores målgruppe og 
driver et søsterfællesskab bestående af:

 +100 mødre der har en personlig blog i vores 
blognetværk

 +190.000 gravide og forældre der har en profil 
hos os

 +400.000 gravide og forældre der læser med 
hver måned



VI LAVER KAMPAGNER FOR…

+300 andre kunder

Vi arbejder sammen med 
bureauer og brands direkte -
både danske og internationale.

Igennem 16 år har vi hjulpet store 
brands ind på det danske marked 
og små iværksættervirksomheder 
med at blive millionforretninger. 



Undersøgelser viser at familiestiftelsen er en livsforandrende situation 
hvor 90% ændre kriterierne for hvilke produkter de køber. 

I løbet af gravidteten og de første år af barnets liv, bliver kvinderne 
konstant konfronteret med nye købsbeslutninger. Derfor gælder det 
om at være til stede, så dit brand tages med i overvejelserne.

Det gælder beslutninger om vitaminer, baby- og børneudstyr, 
madvarer, skønhedsprodukter, fælleskonti, forsikringer, bil og hus. 

Vi kender dit window of opportunity og kan introducere dit brand for
de kunder, der lige nu skal ud og købe dit produkt.

TOP
OF

MIND

BULLS

EYE

Vi kan segmentere efter indhold, bloggere og 
first party data, så vi rammer din målgruppe 
”bulls eye” i den periode, du vil være ”top of 
mind” hos dem. Det er data, du ikke kan købe 
dig til på hverken facebook eller google.

Når du annoncerer på Min-Mave præsenteres 
dit brand i en gradvid/baby/barn kontekst, 
hvor din målgruppe kommer for at søge 
information, inden de træffer købsbeslutninger. 



MÅLGRUPPE 
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MØDRE I DAG 
… lægger vægt på, at dit brand tegner et realistisk billede af deres hverdag, 
så de føler sig trygge ved at du forstår dem. Derfor foretrækker de brands, der 
bruger ”rigtige” mødre, frem for skuespillere i deres annoncer.

De mangler tid, og har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen, så de 
sætter pris på brands, der kan hjælpe dem med at spare tid… Madlavning, 
rengøring, transport etc.. 

De søger information omkring produkter på blogs, forumtråde, mødretest og 
anmeldelser, inden de træffer deres købsbeslutning.

73%
beslutter hvilke 
dagligvarer 
der bliver købt i
hjemmet.

Kilde: Babycenter

66%
foretrækker brands
der bruger 
utraditionelle 
familietyper i
deres branding.

57%
sætter pris på
at se ”rigtige” 
mødre portrætteret
i annoncer.

39%
nævner manglende
tid, som det sværeste
ved at blive forælder.

90%
ændre deres kriterier
for at købe hverdags
produkter, når 
de bliver mødre.

54%
foretrækker gavelister
for at undgå gaver, der 
ikke møder deres 
produktkriterier.

Det er ligegyldigt om jeg køber 
sutteflasker, tøj eller barnevogn. 
Jeg læser altid masser af anmeldelser
på nettet, inden jeg køber.  
- Susanne, Min-Mave Mor

"
91%

læser mødretest, 
anmelderser eller  
Mommy blogs før 
de køber et nyt 
produkt.



ADVERTORIALS

Med en advertorial bliver du ugens 
tophistorie på både desktop, mobil og i 
torsdagsnyhedsbrevet. Det betyder at du 
er det første vores læsere møder, når de 
besøger forsiden af Min-Mave.dk eller 
åbner vores nyhedsbrev.

Forsiden af Min-Mave besøges ugentligt 
af +80.000 brugere og vores 
nyhedsbrev sendes ud til +45.000 
læsere. Derfor garanteres din advertorial
et reach på +100.000. På Min-Mave 
konverterer vi i gennemsnittet 2% af 
reach til læsninger. Tilsammenligning
konverterer facebook ca. 0,5% af reach
til læsninger.



BLIV TESTET AF
”RIGTIGE” MØDRE

”Lys og lyd indikatoren 
syntes vi er vigtig – på den 
måde er vi sikre på at vores 
barn er spændt godt og 
korrekt fast. Det er totalt 
genialt. Derudover er det 
super nemt at bruge. Der er 
helt sikkert mange, som ville 
finde ud af, at de ikke 
spændte deres børn korrekt 
fast.” – Fie, Min-Mave 
Mor; Test af Römer Britax
Autostol

“Olivia har børneeksem og rød tør hud, hun skriger 
altid i forbindelse med bad, så det er sådan noget 
med hive hende lynhurtigt under bruseren, og ud 
igen. Men med Kraes babybad og kunne sidde og 
lege i 15 min uden at skrige. Hun blev heller ikke 
rød i huden som hun ellers plejer.” - Kristina, Min-
Mave Mor; Test af Kraes Babybad

Vi forbinder dig til ”rigtige” mødre, med børn i den rigtige 
alder, der vil teste dit produkt. Du kan vælge imellem:

v Mødretest i forummet

v Anmeldelse af Mommy blogger 

v Anmeldelse af redaktionen (Vi er også mødre)

Når du booker en test hos os, er vi med hele vejen, og 
sørger for at det bliver en god oplevelse for testere og dit 
brand.



ONE-TO-ONE MAIL

One-to-one mails er det bedste produkt, 
når du skal generere signups til 
abonnementsservices, orientere om nye 
produkter, lave en tilbudskampagne 
eller invitere til event.

Med en one-to-one mail får du ejerskab 
over vores nyhedsbrev, der sendes ud til 
+45.000 modtagere. 

En one-to-one mail kan sammensættes 
af tekst, video og billeder.



DISPLAY 
MOBIL, TABLET & DESKTOP

Min-Mave er et full responsive site med 
bannerannoncering på mobil, tablet og desktop.
Vores kampagner afvikles med SSP Adform, samt 
DFP og vores formater er udviklet i moderne 
standarder:
• Vi loader udelukkende bannere når placeringen er 

in screen
• På mobil har vi mulighed for scroll over banner i 

str. 320x600

• Der er mulighed for at loade videobanner på 
mobilbanner placeringerne

• Vi har mulighed for targeting til specifikke 
målgrupper og geografiske placeringer.

• Vi har mulighed for at opsætte retargeting

• Vores topbanner er sticky i 1 sekund, for at 
optimere viewability. 



SPECIFIKATIONER DISPLAY PX

Mobilbanner

v 320x320

v 300x250

Desktop

v 930x180

v 600x400

v300x600

v160x600

Tablet

v 930x180

v 600x400

BRANDET CONTENT

v Billede 530x370

v Information om produktet

v Evt. præmier/testprodukt

v Link

E-MAIL MARKETING

Nyhedsbrev

v Banner 500x350 px

Kalendermails

v Banner 600x400

One-to-one mails

v Information om produktet

v Billeder el. video

v Link

Når du booker en kampagne hos Min-Mave rådgiver vi dig og 
tilbyder at udarbejde bannere, video, artikler og nyhedsbreve. 

Sådan foregår processen:
1. Vi spørger ind til produktet og formålet med kampagnen.
2. Du får første udkast tilsendt til rettelser
3. Vi retter efter dine ønsker og sender til gennemsyn
4. Vi retter eventuelle fejl og sender til godkendelse
5. Efter kampagnestart holder vi øje med din kampagne, og 

giver dig besked, hvis der er behov for ændringer for at øge 
performance.



MARKEDSUNDERSØGELSER

Find ud af hvordan din målgruppe opfatter dit brand. 

I løbet af 6 måneder besøges Min-Mave af 2.4 millioner kvinder, 
gravide og mødre, derfor kan vi lave effektive 
markedsundersøgelser for dit brand. 

v Test om dit brand lever op til gravide/mødres købskriterier.

v Test nye produkter inden de kommer på markedet. 

v Test dit brands omdømme. 

v Få en markedsføringsanalyse. 

Vi kan hjælpe dig med spørgeskemaundersøgelser eller at skaffe 
deltagere til dit forskningsprojekt.

Vi har hjulpet:



EVENTS

Vil du lave shoppingevent, 
barnevognsræs eller gravidyoga 
event?

Events er en god mulighed for at 
skabe opmærksomhed omkring et 
nyt produkt, overfor din 
kernemålgruppe.

• Få vores Mommy Bloggere til at 
komme.

• Få vores læsere til at komme.

• Få os til at arrangere dit event.



AFRAPPORTERING

DATA & BANNERSTYRING

Min-Mave benytter Adforms
bannerstyringssystem, som er 
markedsledende i Danmark. Herfra 
genereres rapporten over din 
kampagnes performance. Det er din 
garanti for, at du får et 100% korrekt 
billede af din kampagnes 
performance.

Rapporten viser

v Antal klik

v Antal visninger

v Unikke visninger

FEEDBACK 

Når du har modtaget din rapport er 
du altid meget velkommen til at 
kontakte os for at få en uddybning.

I den forbindelse vil vi tilbyde dig at 
fortsætte kampagnen med en 
fordelagtig mængderabat. 

Evaluering af

v Materiale

v Targeting

v Produktvalg



PRISLISTE Vi rådgiver dig og skræddersyr alle kampagner til dine KPI’er. Bestiller du flere 
produkter, tilbyder vi en attraktiv mængderabat. 

DISPLAY

Topbanner CPM 40

ROS CPM 35

Wallpaper CPM 100

Video outstream CPM 100

E-MAIL

Banner i nyhedsbrev 2.000 DKK

Kalendermail 2.000 DKK

One-to-one 25.000 DKK

BRANDED CONTENT

Advertorial 6.000 DKK

Blogkampagne 6.000 DKK 

Mødretest 20.000 DKK

Sponsored content 10.000 DKK



KONTAKT
Maibrit Dessau
Direktør
+45 20729325
maibrit@min-mave.dk

Min-Mave Aps
Hillerødgade 30B, 1.
2200 KBH N.
Min-mave.dk


