www.Matoppskrift.no

- norges største
samling av
matoppskrifter med
utregnet
næringsinnhold og
allergeninnhold

Matoppskrift.no - kort fortalt


Matportal med informasjon om og oppskrifter på mat og drikke


spesielt fokusert på diett/allergi, hverdagsmat og norsk mat.



Og fokuset er pr 2016 konsentrert om oppskrifter med utregnet næringsinnhold og allergener. Og tjenester rundt dette.



De fleste oppskrifter har utregnet næringsinnhold, pris og allergeninnhold. Utregnet næringsinnhold,
pris og allergener er unikt i Norge og oppdateres dynamisk etter oppdateringer av innhold og pris
på ingredienser



I tillegg flere andre tjenester som:


Omfattende søkemuligheter



Utfyllende artikler og guider



Utfyllende info om ingredienser og deres produsenter



Utfyllende sammenligninger av oppskrifter, råvarer, næringsinnhold og andre egenskaper.



Spesielle oppskrifter for dietter, allergier, vegetar, lavkarbo mm.



Ernæringsinformasjon og info om forskjellige dietter.



Oppskrifter fra mange forskjellige land.



Omfattende utvalg av drinker og drikkevarer.

Matoppskrift.no - bak fasaden










Drives av aksjeselskapet DatabaseSør AS hvor Knut Pettersen eier100 % av aksjene.
Nettsidene startet i 2002 og er også en av Norges eldste eksisterende matsider.
Redaksjon og kontor i Kristiansand. Webservere står i Oslo. All administrasjon og
drift foregår over internett.
Knut Pettersen har selv Crohns sykdom og er veldig engasjert med mat, ernæring,
diett, allergi ol etter mer enn 35 års erfaring med fordøyelsessykdom.
Nettsidene er pr i dag Januar 2016 helt selvstendige og har ikke noe tilhør til andre
medier eller mediekonsern.
Finansiering er reklamebasert og for øyeblikket konsentrert gjennom Google
Adsense og Adwords.
For andre muligheter ta kontakt. Til en viss grad kan annonser tas direkte inn
gjennom Google Doubleclick (Tidl. dart)
Keyword og nøkkelord annonsering kan og tilbys.
Sidene er responsive og tilpasset alle skjermstørrelser og enheter

Demografi og Annonseformater
Unike/Sidevisninger
Nov 2015 iflg Google
analytics

Alder

383 127 unike brukere per mnd
296 858 absolutt unike brukere per mnd

Fordeling av lesere.



659 601 sidevisninger per mnd

Mobil: 40%
Tablet: 23%
Desktop: 36%



Under 25 år > 18 %

94% fra Norge



25-34 år > 28 %



35-49 år > 36 %



50 år+ > 18 %



Desktop: 580x400, 336x280, 300x600 sticky
banner



Mobil: 320x100, 300x250



Mann > 30%



Kvinne > 70%

Annonseformater

Kjønn

Annonseplasseringer


Det er flere aktuelle plasseringer på nettsidene.
 På desktop bla:





Skyskraper til høyre på de fleste sider, men foreløpig bare
artikler. Denne er sticky. Er under utvikling.
Stor plakat i nedre kant på de fleste sider. 580x400.
På oppskrifter og ingredienser er det en 300-336x250-280 som
er veldig effektiv.



På mobil:



320x100 i toppen på de fleste sider2 ganger 300x250 nedover siden.



Kontaktinformasjon
Ta kontakt med meg for nærmere info om priser, ledige
plasser og keyword annonsering:
Knut@matoppskrift.no
Mobil: 905 11418 eller 948 04427

