Danmarks
komplette
boligmagasin
til boligejere

Hvem læser BEDRE HJEM?
Ægteparret på 50 -69 år, bor i ejerbolig (hus, andel- og ejerlejlighed).
De er fordelt over hele landet – i omkredsen af de større byer. Men den region der har
flest læsere er region Hovedstaden og færrest i region Nordjylland. Den modne del har
større hjemmeboende børn, mens den ældre del har udeboende børn. God uddannelse,
god husstandsøkonomi 600.000 kr. + Går op i kvalitet, holdbare løsninger, vil forbedre
deres bolig. De har i øjeblikket stort fokus på energirenovering – der giver mening for dem.

Kvinde på 20-49 år, der bor i ejerbolig i København, Nordsjælland og Århusområdet. Hun tjener bedre end gennemsnittet, og det samme gør hendes mand. De
vil gerne bo lækkert og pænt, og mikser mellem dyrere møbler billigere fund.

Det er både mænd og kvinder i alderen 30-69 år, der køber maling hos Flügger, når
deres villa eller parcelhus skal males. De er kendetegnet ved at have en højere
uddannelse og kommer fra familier med en høj husstandsindkomst.

Parret i alderen 25-55 år, der ønsker god og brugbar rådgivning og vil gerne bygge
professionelt selv. Gør-det-selv manden tager ofte en ekstra tur i byggemarkedet.
Men de beslutningstunge områder drøfter de sammen. Gruppen består både af
førstegangskøbere og dem der vil renovere deres eksisterende bolig. De har en
højere indkomst en gennemsnittet.

Hvis vi går tættere på læseren…
68%

94%

Ser TV2 dagligt

Interesserer sig for
haven

41%
Går til fitness,
styrketræning
eller løber

26%
Har hund

52%

D93%
Interesserer sig for
gør-det-selv
til boligejere

94%
Interesserer sig for
boligdesign og
boligindretning

Har aktier

87%
27%
Stemte på
Venstre

25%
Går på restaurant
min. månedligt

46%
Har været på
forlænget weekend i DK
indenfor det sidste år

Har bil – 34% har 2

30%
Har været på
storbyferie
indenfor det sidste år

46%
Har enten
sommerhus,
campingvogn
eller båd

