Vidste du, at 57% af Anders And & Co. læserne
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Index D K/Gallup Mark eting 2H 2008
Alle pers oner <Alle perioder> / Alder 12 - 99 år+ In 30 år..45 år
1276 (000) / Stik prøv e : 3134
Anders And & C o.
120 (000) / Stik prøv e : 1469

Moderne
(9,0% / 75)

Moderne-indiv idorienterede
(13,0% / 81)

Moderne-f æ lles k abs orienterede
(12,0% / 80)

F ælles k abs orienterede
(9,0% / 100)

C enter
(12,0% / 109)

Indiv idorienterede
(17,0% / 131)

Traditionelle-indiv idorienterede
(12,0% / 150)

Traditionelle-f ælles k abs orienterede
(8,0% / 114)

Af f initet
Traditionelle
(8,0% / 100)

140+
110-139
90-109

Gallup Kompas

Læserdækningen er høj helt op til 50-års alderen, men der er forholdsmæssigt flest
Anders And læsere blandt de 5-18 årige, og der er flest mandlige læsere af Anders
And.
Anders And læserne skiller sig ikke voldsomt ud i forhold til befolkningen generelt,
men der er nogle forskelle, se næste side.

60-89
-60

5-18 årige Anders And læsere
interesserer sig i højere grad for
computerspil og legetøj sammenlignet
med deres jævnaldrende generelt,
og de bruger flere penge på tegneserier
og computerspil.
De 5-12 årige får læst meget op af deres
forældre – og blandt de 5-7 årige er der
en del af den nærmeste familie, som også læser Anders And.
De 30-45 årige Anders And læsere skiller sig ud i forhold til de 30-45 årige generelt
ved f.eks. at være mere interesseret i gør-det-selv arbejde, de spiller mere
computerspil samt er mere interesseret i ting til børn – formentlig fordi læserne i
overvejende grad er mænd og fordi, der typisk er flere børn i husstanden.

Ønsker du en uddybende Gallup rapport på Anders And læserne, - så kontakt Egmont Serieforlagets
Annonceafdeling på 3330 5714, så skal vi straks fremsende den til dig.

Anders And læsere fordelt på alder og køn

Alle

Drenge/mænd %

Piger/kvinder %

5-7 år(*)

24.000

62 %

38 %

8-11 (*)

63.000

63 %

37 %

12-18 år

104.000

65 %

35 %

19-29 år

57.000

65 %

35 %

30-45 år

114.000

60 %

40 %

46-59 år

54.000

69 %

31 %

60 år +

27.000

59 %

41 %

* Kilde: Børne Index/Gallup 2009
Kilde: Index Danmark/Gallup 1H 2009

