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Indledning
Cameo
er en omfattende kortlægning af den danske befolkning. gns. indkomst
alder
Karrierefamilier, Storbyens puls og Aktive ældre er nogen af typenavne, vi kan sætte på danske husstande. Cameo typerne bruges til at segmentere danske husstande eller beskrive kundesegmenter og
finde nye kundeemner.
Cameo er et yderst effektivt geodemografisk klassifikationssystem,
er ideelt til profilering, segmenerder
samboende
har børn
tering og målretning mod det danske forbrugermarked. Der er i alt identificeret 46 forskellige typer af
husstande, som er karakteriseret og beskrevet på baggrund af statistisk data.
Husstandsklassifikationen er udviklet ved hjælp af de nyeste data fra Danmarks Statistik og OIS (Offentlige Information Server). Avancerede modelleringsteknikker er anvendt for at identificere de 46 typer af
husstandstyper, der er organiseret i 10 hovedgrupper.
Cameo er opbygget ved hjælp af geografiske kvadrater på 100 X 100 meter. Kvadraterne er sammenlagt i overensstemmelse med Danmarks Statistiks fastsatte diskretionskriterier.

Kendetegn for typen

Indkomst over 500.000
Sammenlægningen
af husstande tager udgangspunkt i datavariabler som:
Indkomst over 1.000.000
•Indkomst
Husstandsindkomst
under 300.000
• De voksnes alder i husstanden
Højtuddannede
• Uddannelse
Mellemlang
uddannelse
• Tilstedeværelsen
af børn
•Kortvarig
Hustype,uddannelse
byggeår og størrelse
•ErGeografisk
område mv.
ledige
Udenfor
arbejdsstyrken
Med Cameo
har du det helt rette værktøj til at:
Topledere
• Segmentere og berige kundedatabaser
•Selvstændige
Forstå dine kunder og respondenter gennem profilering
•Giver
Identificere
kundeemner til direct mail, telefonsalg eller uadresseret DM, som modsvarer huspenge tilnye
velgørenhed
standstyper i kundebasen
Bor
i ejerbolig
• Udføre
analyse af befolkningsunderlag og butiksplacering
Bor
i
lejerbolig
• Udføre avanceret statistisk analyse og modellering
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+
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Sådan læser du bogen
Cameo typerne er inddelt i 10 hovedgrupper, som herefter er underinddelt i tilsammen 46 typer.
Hver type er beskrevet ud fra følgende:
• Cameo kode og typenavn
• Indikation af hvor repræsenteret typen er i Danmark
• Typens demografi i form af alder, indkomst, børn, bolig mm.
• Adfærd, holdninger og interesser som fx politik, sport og medievaner
Du får meget hurtigt og enkelt det fulde overblik over hver types kendetegn.
Cameo og TNS Gallup
Cameo er integreret med TNS-Gallups Index Danmark, hvilket betyder, at vi kan beskrive husstandstypens adfærd og holdninger. TNS-Gallup spørger hvert år tusindevis af danskere om alt lige fra forbrug,
holdninger og interesser til medievaner. Det betyder, at du igennem Cameo klassifikationen kan få et
tidssvarende billede af danskerne og de danske husstande.

XX - typenavn

Medier
GennemsnitsDanmark
Forstå
tabellerne og graferne bedre
alder
gns. indkomst
Graferne er vigtige i forhold til at forstå hver type. Her får du indsigt og kan fordybe dig i typernes indkomstsniveau, uddannelsesniveau, om de ejer eller lejer deres bolig, og hvor mange kvadratmeter de
typisk bor på. For at kunne forholde sig til tallene, skal de sættes i relation til, hvordan tallene ser ud for
GennemsnitsDanmark (personer over 18 år). På den måde ved du præcist, om kendetegnene for den
enkelte type er særligt udslagsgivne sammeholdt med GennemsnitsDanmark.

er samboende

har børn

Kendetegn for GennemsnitsDanmark
alder

49,4

gns. indkomst

er samboende

har børn

517.772 26,9% 47,7%
44,3%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

4,9%
19,7%
8,6%
20,9%
70,4%
2,0%
50,3%
1,6%
3,0%
20,6%
50,6%
41,9%
7,6%
4,2%
6,1%
52,3%
13,0%
36,8%
24,9%
15,7%
9,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Cameo type

1A

Karrierefamilie

1,40%

Typen "Karrierefamilie" udgør 1,40%
af den danske befolkning.

1A - Karrierefamilie

alder

gns. indkomst

35-54

898.173
er samboende

har børn

44,0%

84,1%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

96,4%
23,2%
0,6%
8,2%
24,4%
67,3%
1,2%
48,0%
2,9%
3,0%
21,0%
93,6%
5,8%
0,6%
44,5%
10,9%
15,9%
0,8%
2,3%
10,5%
50,6%
35,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Konservative Folkeparti
• Venstre
• Liberal Alliance

Sport
• Fodbold
• Damehåndbold
• Løb

Transport (ikke egen bil)
Typen bruger offentlig transport meget mindre end
gennemsnittet. Det samme er gældende for andre
transportmidler som cykel
og knallert.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
• 1.000 - 1.499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
15.000 - 24.999 kr. til sig selv
7.000 - 14.999 kr. til børn

•
•

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 40.000 kr. og derover
Ferien er ofte:
Ferien er ofte campingferie i både ind- og udland, storbyferie
eller en aktivferie fx i form af ski.

1A - XX
Karrierefamilie
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• jp.dk
• investor.børsen.dk
• tv2.dk
• finans.dk

Magasiner/ugeblade
• ALT for damerne
• Femina
• Se og Hør
• Jæger
• Penge & Privatøkonomi
• I form

TV
• TV 2 Zulu
• TV3+

Radio
• Nova FM
• The Voice
• Radio 100

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv
• Jeg kunne overveje at benytte et privathospital
• Jeg elsker at bruge penge på mig selv
• Jeg køber ofte luksus-produkter
• Jeg betaler gerne ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi
Typen er især interesset i:
• Wellness
• Tøjmode
• Biler
• Ting til børn

Typen og sociale medier:
Typen er gennemsnitlig tilstede på de mest kendte
sociale medier som Facebook, Instagram, Pinterest
og Snapchat. Der er en dog en overrepræsentation
af typen på Linkedin.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de ikke læser fysiske aviser
• at de har tyverialarm i deres hjem
• at de gerne handler via nettet
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Cameo type

1B

Elite forstæder

1,83%

Typen "Elite forstæder" udgør 1,83%
af den danske befolkning.

1B - Elite forstæder

alder

gns. indkomst

45-59

755.920

er samboende

har børn

39,3%

74,2%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

91,2%
12,1%
1,6%
7,3%
21,9%
70,7%
1,5%
47,4%
2,3%
3,3%
21,6%
88,1%
11,2%
0,7%
9,2%
9,1%
25,8%
2,1%
10,3%
32,4%
36,7%
18,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Liberal Alliance
• Det Radikale Venstre
• Det Konservative Folkeparti

Sport
• Fodbold
• Triatlon
• Ekstremsport
• Skisport

Transport (ikke egen bil)
Typen bruger offentlig transport meget mindre end
gennemsnittet. Det samme er gældende for andre
transportmidler som cykel
og knallert.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 40.000 kr. og derover
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• + 25.000 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 40.000 kr. og derover
Ferien er ofte:
Ferien er ofte en aktiv ferie i form af en sportsferie, golfferie eller rygsækrejse.
Typen tager gerne selv bilen med på ferie, og der holdes også tit solskinsferier.

1B - Elite
XX - forstæder
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Weekendavisen
• Berlingske (også online)
• BT
• Børsen
• Information
• Politiken (også online)

Magasiner/ugeblade
ALT for damerne
Femina
Se og Hør
Jæger
Penge & Privatøkonomi
I form

•
•
•
•
•
•

TV
• DR 1
• DR 2

Radio
• P1
• Radio24syv
• Radio Soft

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg køber ind i specialforretninger, hvor jeg kan få kvalitetsvarer
• Jeg køber ofte luksus-produkter - godt design betyder noget for mig
• Jeg betaler gerne ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi
• Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark
• Jeg køber helst økologiske og miljørigtige fødevarer, hvis jeg kan få det
Typen er især interesset i:
• Samfundsøkonomi
• Boligpolitik og arbejdsmarkedspolitik
• EU-forhold
• Skøn- og faglitteratur
• Bagning og gourmetmad

Typen og sociale medier:
Typen er gennemsnitlig tilstede på de mest kendte
sociale medier som Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest og Snapchat.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at mange er tilmeldt NejTak+ ordningen, hvor du modtager reklamer, du selv har valgt - på dør/brevsprække/postkasse
• at de bruger mange penge på medlemskaber til sportsklubber
• at de gerne går på biblioteket
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Cameo type

1C

Storby succes

2,09%

Typen "Storby succes" udgør 2,09% af
den danske befolkning.

1C - Storby succes

alder

gns. indkomst

50+

827.077

er samboende

har børn

32,1%

60,7%

Kendetegn for typen
82,1%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

22,2%
2,5%
22,6%
26,4%
51,0%
1,5%
47,0%
3,2%
3,5%
31,3%
74,4%
19,0%
6,6%
2,4%
11,8%
39,3%
4,9%
31,5%
36,2%
18,1%
9,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Liberal Alliance
• Det Radikale Venstre
• Det Konservative Folkeparti

Sport
• Atletik
• Ekstremsport
• Fodbold
• Skisport
• Triatlon

Transport (ikke egen bil)
• Kører med S-tog
• Kører med Metroen
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• + 1.500 kr

Forbrug på tøj (årligt)
• + 25.000 kr. til sig selv
• 15.000 - 24.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• + 40.000 kr.
Ferien er ofte:
Ferien går gerne med fly rundt i Europa eller i Østen. Typen foretrækker at
ferien sker i form af krydstogt, wellnessophold eller aktiv ferie.

1C - Storby
succes
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Weekendavisen
• Berlingske (også online)
• BT
• Børsen
• Information
• Politik (også online)

Magasiner/ugeblade
• Bo Bedre
• Bolig Magasinet
• Euroman
• Børsen Magasiner
• Forbrugermagasinet Tænk
• Femina

TV
Typen ser en del mindre
TV end gennemsnittet.
Ser typen TV foretrækker
de DR 2.

Radio
• P1
• Radio24syv
• Radio Soft

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg køber helst økologiske fødevarer, hvis jeg kan få det
• Køber ind i specialforr., hvor jeg kan få kvalitetsvarer
• Jeg køber ofte luksus-produkter
• Godt design betyder meget for mig
• Jeg betaler gerne ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi
Typen er især interesset i:
• Samfundsøkonomi
• Boligpolitik og arbejdsmarkedspolitik
• EU-forhold
• Skøn- og faglitteratur
• Bagning og gourmetmad

Typen og sociale medier:
Typen er tilstede på de mest kendte sociale
medier som Facebook og Instagram. Der er
flere end gennemsnittet, der bruger Linkedin hos
denne type.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de er tilmeldt NejTak+ ordningen, hvor du modtager reklamer,
du selv har valgt - på dør/brevsprække/postkasse
• at de gerne bruger penge på at spise ude og på at gå i biografen
og i teater mv.
• at de gerne går på biblioteket
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Cameo type

1D

Ældre velhavere

2,40%

Typen "Ældre velhavere" udgør 2,40%
af den danske befolkning.

1D - Ældre velhavere

alder

gns. indkomst

55+

1.055.995

er samboende

har børn

33,5%

65,5%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

89,5%
42,6%
2,3%
28,4%
26,5%
45,2%
1,0%
49,3%
4,6%
4,3%
32,0%
85,0%
12,3%
2,6%
3,7%
17,2%
34,5%
2,8%
13,5%
26,7%
32,1%
24,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Konservative Folkeparti
• Det Radikale Venstre
• Liberal Alliance

Sport
• Atletik
• Badminton
• Ski
• Tennis

Transport (ikke egen bil)
• Kører foruden egen bil
med S-tog

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• + 40.000 kr
• + 1.500 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• + 25.000 til sig selv
• 7.000 - 14.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• + 40.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen rejser gerne til oversøiske destinationer og tager gerne på både
campingferie og storbyferie. Herudover tager de gerne på sol- og skiferie.

1D - Ældre
XX - velhavere
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Berlingske (også online)
• Weekendavisen
• Jyllands-Posten
• Børsen
• business.dk
• investor.børsen.dk

Magasiner/ugeblade
• Bo Bedre
• National Geographic
• ALT for damerne
• Femina
• Ingeniøren
• Forbrugermagasinet Tænk

TV
Typen ser mindre TV end
gennemsnittet.
Ser typen TV foretrækker de
DR 1 og DR 2.

Radio
• P1
• Pop FM
• Radio 100
• Radio Soft

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv
• Jeg køber ind i specialforretninger, hvor jeg kan få kvalitetsvarer
• Jeg køber ofte luksus-produkter
• Jeg køber helst økologiske fødevarer, hvis jeg kan få det

Typen er især interesset i:
• Politik
• Skatte-forhold og EU-forhold
• Aktier og obligationer
• Gourmetmad

Typen og sociale medier:
Typen er gennemsnitlig tilstede på de mest kendte
sociale medier som Facebook, Linkedin, Instagram,
Pinterest og Snapchat.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at langt de fleste har børnebørn, som ikke længere er spædbørn
• at de gerne bruger penge på at spise ude og på at gå i biografen
og i teater mv.
• at de støtter gerne velgørende foreninger
• at de gerne dater online og anvender deals online - fx sweetdeal
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Cameo type

2A

Familieidyl

3,63%

Typen "Familieidyl" udgør 3,63% af
den danske befolkning.

2A - Familieidyl

alder

gns. indkomst

50-54

710.348

er samboende

har børn

34,8%

69,6%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

82,8%
9,6%
4,4%
7,0%
21,5%
71,6%
1,5%
48,3%
2,2%
3,1%
22,2%
85,8%
13,5%
0,7%
4,1%
9,6%
30,4%
3,2%
13,7%
35,4%
33,6%
14,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Konservative Folkeparti
• Venstre

Sport
• Golf
• Damehåndbold
• Sejlsport

Transport (ikke egen bil)
Typen bruger offentlig transport meget mindre end
gennemsnittet. Det samme er gældende for andre
transportmidler som cykel
og knallert.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
• + 1.500 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 15.000 - 24.999 kr. til sig selv
• + 25.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager helst på campingferie - det kan så både være i udlandet såvel
som herhjemme. Herudover vil typen gerne på spa- og wellnessophold.

2A
XX- -Familieidyl
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
Der er ikke nogle aviser og
nyhedssider, der foretrækkes frem for andre.

Magasiner/ugeblade
• Ude og Hjemme
• Motor-magasinet & Motor
• Idényt
• Penge & Privatøkonomi

TV
Der er ikke nogle kanaler,
som typen ser i større udstrækning end den gennemsnitlige dansker.

Radio
• Nova FM
• Pop FM
• Radio 100

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer
• Privatisering af offentlig sektor forbedrer effektivitet/service
• Jeg føler tit, at jeg ikke har tid nok til at lave alle de ting, jeg skal nå
• Jeg undgår helst varer tilsat kunstige stoffer
• Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv
Typen er især interesset i:
• Haven
• Ting til børn

Typen og sociale medier:
Generelt er typen gennemsnitlig tilstede på de
sociale medier, dog har færre end gennemsnittet
en profil på Twitter, Pinterest og Snapchat.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne bruger penge på at spise ude og på at gå i biografen
og i teater mv.
• at de slet ikke dater via internettet
• at typen er meget gennemsnitlig på holdninger og interesser
- der er altså ikke noget, hvor typen særligt adskiller sig

Side | 27

Cameo type

2B

Landidyl

0,54%

Typen "Landidyl" udgør 0,54% af den
danske befolkning.

2B - Landidyl

alder

gns. indkomst

45-59

658.858

er samboende

har børn

31,8%

68,9%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

80,9%
6,9%
1,4%
4,6%
18,6%
76,8%
1,6%
46,4%
1,7%
5,7%
20,4%
86,8%
13,2%
0,0%
5,1%
14,6%
31,1%
1,0%
1,4%
2,0%
1,1%
94,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Dansk Folkeparti
• Kristendemokraterne
• Venstre
• Liberal Alliance

Sport
• Badminton
• Basketball
• Boksning
• Dans
• Gymnastik
• Håndbold

Transport (ikke egen bil)
Typen kører ikke med
offentlig transport eller
bruger andre transportmidler
som cykel og knallert.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• + 1.500 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Tager typen på ferie bliver det til en skiferie eller en ferierejse med bus eller
bil. Typen rejser sjældent på ferie med fly eller tager afsted på weekendture.

2B--typenavn
Landidyl
XX

Medier

Aviser/nyheder
• Jyllands-Posten (F)
• Information (F)
• Kristeligt Dagblad (F)

Magasiner/ugeblade
• Bo Bedre
• Gør Det Selv
• Alt om Haven
• Isabellas
• Lederne

TV
• DR 1
• DR 2
• TV 2

Radio
• P1
• P3
• P4
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg køber altid light-produkter, hvis jeg kan få det
• DK skal passe sig selv
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg køber gerne supermarkedernes egne billige mærker, hvor det er muligt
• Problemer i DK skal løses før vi giver penge til andre lande
Typen er især interesset i:
• Boligdesign / boligindretning
• Gør-det-selv
• Erhvervsforhold
• Bagning

Typen og sociale medier:
Denne type bruger de sociale medier meget
mindre end gemmesnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de fleste har børnebørn
• at flere end gennemsnittet har en kassekredit
• at de kun meget sjældent forkæler sig selv
• at de ikke læser nyheder på internettet
• at de meget ofte holder husdyr
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Cameo type

2C

Velstående familier

3,58%

Typen "Velstående familier" udgør
3,58% af den danske befolkning.

2C - Velstående familier

alder

gns. indkomst

50+

730.952

er samboende

har børn

41,4%

77,6%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

90,0%
8,4%
1,1%
6,8%
22,2%
71,0%
1,3%
48,3%
2,4%
2,8%
22,8%
94,2%
5,1%
0,6%
1,8%
12,2%
22,4%
1,0%
4,0%
36,3%
43,1%
15,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Konservative Folkeparti
• Venstre
• Socialdemokraterne

Sport
• Badminton
• Håndbold
• Ishockey

Transport (ikke egen bil)
• Kører på knallert/scooter

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
• + 1.500 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 7.000 - 14.999 til sig selv
• 15.000 - 24.999 til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• + 40.000 kr.
Ferien er ofte:
Ferien er enten end solferie fx som krydstogtsferie eller som skiferie.
Typen tager gerne på campingferie i udlandet og rejser også gerne
oversøisk - fx til Syd- og Nordamerika.

2C - Velstående
familier
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Jyllands-Posten
• Børsen
• lokalavisen.dk
• nordjyske.dk

Magasiner/ugeblade
• Vores Børn
• Golf Magasinet
• Golfavisen
• Dansk Golf
• National Geographic
• Billed Bladet

TV
• TV 2 News
• TV 2 Zulu

Radio
• The Voice
• Pop FM
• Radio 100
• P4

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg køber altid light-produkter, hvis jeg kan få det
• Godt design betyder meget for mig
• Privatisering af off.sektor forbedrer effektivitet/servic.

Typen er især interesset i:
• Sport
• Haven

Typen og sociale medier:
Typen er tilstede på de mest kendte sociale
medier som Facebook, Linkedin, Instagram,
Pinterest og Snapchat.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne bruger penge på at spise ude og på at gå i biografen
og i teater mv.
• at typen er meget gennemsnitlig på holdninger og interesser
- der er altså ikke noget, hvor typen særligt adskiller sig
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Cameo type

2D

Velstående ældre

3,44%

Typen "Velstående ældre" udgør 3,44%
af den danske befolkning.

2D - Velstående ældre

alder

gns. indkomst

50+

654.563

er samboende

har børn

37,4%

68,7%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

82,5%
4,7%
2,2%
7,5%
22,7%
69,8%
1,5%
50,0%
2,0%
2,8%
22,7%
89,5%
10,0%
0,5%
2,3%
9,5%
31,3%
1,8%
15,7%
45,4%
27,1%
9,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialistisk Folkeparti
• Socialdemokraterne

Sport
• Gymnastik
• Håndbold
• Dans

Transport (ikke egen bil)
Typen bruger offentlig transport meget mindre end gennemsnittet. Det samme er
gældende for andre transportmidler som cykel og knallert.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• 500 - 999 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 15.000 - 24.999 kr. til sig selv
• Under 1.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på golfferie, spa- og wellnessophold. Herudover tager
typen gerne på campingferie i udlandet og på busferie.

2D - Velstående
ældre
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Ekstra Bladet
• BT
• Kristeligt Dagblad
• mx.dk

Magasiner/ugeblade
• Bådmagasinet
• Aktionæren
• Illustreret Videnskab
• Se og Hør
• Golfavisen
• I Form

TV
Der er ikke nogle kanaler,
som typen ser i større eller
mindre udstrækning end
den gennemsnitlige dansker.

Radio
• Nova FM
• The Voice
• Pop FM

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Problemer i DK skal løses før vi giver penge til andre lande

Typen er især interesset i:
• Haven
• Underholdning i tv
• Følge med i sport

Typen og sociale medier:
Generelt er typen gennemsnitlig tilstede på
de sociale medier. Færre end gennemsnittet
har dog en profil på Pinterest og Twitter.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de typisk har tyverialarm i hjemmet
• at de ikke bruger mange penge på telefoner og spillekonsoller
• at de gerne går i biografen
• at de gerne har gæster til spisning
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Cameo type

2E

Det grå guld

3,95%

Typen "Det grå guld" udgør 3,95% af
den danske befolkning.

2E - Det grå guld

alder

gns. indkomst

60+

638.217

er samboende

har børn

32,7%

68,1%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

81,6%
6,2%
4,3%
6,6%
21,6%
71,7%
1,5%
50,4%
2,1%
3,1%
21,8%
87,3%
11,7%
1,1%
2,3%
12,4%
31,9%
2,6%
13,8%
35,8%
33,3%
14,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Kristendemokraterne
• Venstre
• Socialdemokraterne

Sport
• Motorsport
• Ridning
• Tennis
• Badminton
• Boksning

Transport (ikke egen bil)
Typen kører meget mindre
med offentlig transport end
gennemsnittet. Dog kører de
ind i mellem med regionaltog
og hopper på cyklen.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• 1.000 - 1.499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 15.000 - 24.999 kr. til dem selv
• 15.000 - 24.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på charterrejse eller er mere aktive på golf- eller skiferie.

2E XX
- Det
grå guld
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
Den eneste avis, typen læser mere end gennemsnittet, er Jyllands-Posten.

Magasiner/ugeblade
• Søndag & Hjemmet
• Hendes Verden
• Familie Journalen
• Ældre Sagen NU
• Gør Det Selv
• Alt om Haven

TV
• TV 2 Charlie
• TV 2

Radio
• P4
• P1
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg køber altid light-produkter, hvis jeg kan få det
• Jeg betaler gerne ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv

Typen er især interesset i:
• Sport i TV
• Haven
• Bagning

Typen og sociale medier:
Typen bruger de sociale medier noget
mindre end gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de fleste har børnebørn
• at de gerne går på biblioteket
• at de kun meget sjældent spiser take-away
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Cameo type

3A

Velstående i provinsen

0,68%

Typen Velstående i provisen udgør
0,68% af den danske befolkning.

3A - Velstående i provisen

alder

gns. indkomst

50-54

672.118

er samboende

har børn

35,4%

67,4%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

72,5%
6,9%
1,6%
4,4%
18,1%
77,5%
1,5%
45,8%
1,7%
5,8%
19,8%
84,1%
15,9%
0,0%
3,5%
10,3%
32,6%
0,9%
7,6%
15,4%
22,2%
53,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Venstre
• Ikke stemmeret

Sport
• Dans
• Gymnastik
• Jagt
• Ridning
• Skisport

Transport (ikke egen bil)
Typen kører kun i egen bil
og bruger derfor slet ikke
offentlig transport.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
• 1.000 - 1.499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 7.000 - 14.999 kr. til sig selv
• 15.000 - 24.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på aktivferie i form af golf, ski eller anden sportsferie.
Herudover rejser typen gerne rundt i Norden og en sjælden gang i mellem
rejser de oversøisk til fx Syd- eller Nordamerika.

3A - Velstående
provisen
XX - itypenavn

Medier

Aviser/nyheder
Generelt læser typen
meget mindre avis og nyhedsmedier end gennemsnittet.

Magasiner/ugeblade
• Gør Det Selv
• Jæger
• Lederne
• Isabellas
• LandbrugsAvisen

TV
• Kanal 4
• Kanal 5
• DR 1

Radio
• Lokalradio
• P3
• P4
• Nova FM

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Alting ændrer sig for hurtigt i dag
• Bange for at de traditionelle fam.værdier helt forsvinder
• Jeg er utryg ved betaling på internettet.
• Globaliseringen skræmmer mig

Typen er især interesset i:
• Gør-det-selv
• Haven
• Bil/motor
• Aktier og obligationer
• Dyr - har selv husdyr

Typen og sociale medier:
Typen er gennemsnitlig repræsenteret på
Facebook, Pinterest og Snapchat. De bruger
typisk ikke de andre sociale medier.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de slet ikke interesserer sig for it, computerspil og ny teknologi
• at de bruger lang tid på transport til arbejde og uddannelse
• at de gerne går i kirke
• at de går op i at spise sund mad
• at de ofte besøger www.guloggratis.dk
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Cameo type

3B

Storbyens puls

1,78%

Typen "Storbyens puls" udgør 1,78%
af den danske befolkning.

3B - Storbyens puls

alder

gns. indkomst

50-64

592.932

er samboende

har børn

37,4%

59,3%

Kendetegn for typen
68,5%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

2,8%
3,1%
8,4%
22,2%
69,4%
1,7%
50,1%
1,9%
2,5%
23,9%
64,8%
30,3%
4,9%
10,5%
7,8%
40,7%
1,5%
11,5%
81,6%
4,1%
1,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Enhedslisten
• Socialdemokraterne
• Det Konservative Folkeparti

Sport
• Golf
• Gymnastik
• Cykling

Transport (ikke egen bil)
• Kører med S-tog
• Kører med Metroen
• Kører på motorcykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
• 1.000 - 1.499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 3.000 - 6.999 kr. til sig selv
• 15.000 - 24.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på charterferie og kør-selv-ferier til udlandet. Herudover
foretrækker de krydstogferie og spa- og wellnessophold.

3B - Storbyens
puls
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Weekendavisen
• Berlingske
• Information
• MX/Metroxpress
• bt.dk
• søndagsavisen.dk

Magasiner/ugeblade
• Bolig Magasinet
• Illustreret Videnskab
• Gør Det Selv
• Billed Bladet
• Se og Hør
• Femina

TV
• TV3
• TV3+
• TV 2 Zulu

Radio
• Radio Soft
• P4
• The Voice
• Pop FM

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på
afbetaling
• Jeg køber altid light-produkter, hvis jeg kan få det
• Arbejde for at opretholde livet og klare dagen og vejen

Typen er især interesset i:
• Haven
• Bil/Motor
• Ting til børn

Typen og sociale medier:
Generelt er typen til stede på de sociale
medier - dog har færre end gennemsnittet
en profil på Instagram.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de bruger lang tid på transport til og fra arbejde og uddannelse
• at de gerne bestiller dagligvarer på nettet
• at de gerne bruger deals som fx Sweetdeal
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Cameo type

3C

Landpalæet

1,14%

Typen "Landpalæet" udgør 1,14% af
den danske befolkning.

3C - Landpalæet

alder

gns. indkomst

55-59

668.510

er samboende

har børn

35,1%

71,2%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

83,1%
5,1%
1,4%
4,7%
18,7%
76,6%
1,5%
46,1%
1,7%
5,7%
20,0%
85,8%
14,2%
0,0%
3,1%
11,5%
28,8%
1,1%
8,8%
14,6%
25,0%
50,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Venstre
• Dansk Folkeparti
• Ikke stemmeret

Sport
• Jagt
• Herrehåndbold
• Fodbold
• Atletik

Transport (ikke egen bil)
• Kører på knallert/scooter

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 500 - 999 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på ferierejse i udlandet - enten med bus, tog eller egen
bil. herudover tager typen også på endagsture til udlandet.

3CXX
- Landpalæet
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Jyllands-Posten
• Kristeligt Dagblad
• www.nordjyske.dk
• www.kristeligtdagblad.dk

Magasiner/ugeblade
• Penge & Privatøkonomi
• Børsen Magasiner
• Aktionæren
• Jæger
• ALT for damerne
• Femina

TV
• DR 1
• TV 2

Radio
• Lokalradio
• P1
• P3
• P4
• Radio24syv
• The Voice

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Privatisering af offentlig sektor forbedrer effektivitet/servic.
• Jeg kunne ikke overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Jeg køber sjældent luksus-produkter
• Jeg vil ikke betale ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi
Typen er især interesset i:
• EU-forhold
• Haven
• Aktier og obligationer
• Gourmetmad

Typen og sociale medier:
Generelt er typen lavere repræsenteret på de
sociale medier end gennemsnittet. Det sociale
medie de bruger mindst er: Linkedin.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de generelt ikke læser fysiske aviser
• at flere end gennemsnittet har en kassekredit
• at de gerne bruger www.guloggratis.dk
• at de gerne holder husdyr
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Cameo type

3D

Ældre med plads

2,75%

Typen "Ældre med plads" udgør 2,75%
af den danske befolkning.

3D - Ældre med plads

alder

gns. indkomst

55+

549.847

er samboende

har børn

32,2%

66,9%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
0%
Boligstørrelse 180+

87,7%
0,9%
2,3%
4,3%
18,6%
77,1%
1,7%
50,1%
1,6%
3,8%
19,0%
84,1%
15,2%
0,7%
3,0%
9,1%
33,1%
2,9%
17,9%
38,6%
27,7%
12,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Dansk Folkeparti
• Kristendemokraterne
• Venstre

Sport
• Badminton
• Gymnastik
• Motorsport
• Ridning

Transport (ikke egen bil)
• Kører med intercitytog/
lyntog/IC3
• Kører på knallert/scooter

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• 1.000 - 1.499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• 7.000 - 14.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager primært på camping i Danmark, når det er ferietid.

3D - Ældre
plads
XX -med
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Jyllands-Posten
• Kristeligt Dagblad
• finans.dk
• ekstrabladet.dk

Magasiner/ugeblade
• Idényt
• ALT for damerne
• Femina
• Isabellas
• Gør-Det-Selv

TV
• DR 1 og DR 2
• TV 2 og TV 2 Zulu
• TV 2 Charlie
• TV3
• Kanal 4 og Kanal 5
• Discovery

Radio
• P4
• Nova FM
• Radio Soft
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg er utryg ved betaling på internettet.
• Jeg er bange for at de traditionelle fam.værdier helt forsvinder
• Moderne teknologi tager magten fra mennesker

Typen er især interesset i:
• Gør-det-selv
• Haven
• Bil/motor

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget lavere repræsenteret på de sociale medier end gennemsnittet.
Det medier de bruger mest er: Facebook.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at langt de fleste har børnebørn
• at de slet ikke bruger nettet til dating
• at de gerne bruger www.guloggratis og www.dba.dk
• at de meget gerne holder husdyr
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Cameo type

4A

Blomstrende landsbysamfund

1,85%

Typen "Blomstrende landsbysamfund"
udgør 1,85% af den danske befolkning.

4A - Blomstrende landsbysamfund

alder

gns. indkomst

50-59

550.412

er samboende

har børn

32,6%

60,7%

Kendetegn for typen
79,9%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

1,7%
3,7%
4,4%
18,5%
77,1%
1,7%
49,3%
1,6%
3,6%
19,5%
79,6%
19,1%
1,3%
2,5%
6,3%
39,3%
3,0%
19,9%
40,3%
24,6%
12,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Side | 61

Politik, sport og transport

Politik
• Socialistisk Folkeparti
• Dansk Folkeparti
• Kristendemokraterne

Sport
• Gymnatik
• Cykling
• Triatlon
• Volleyball/beachvolley

Transport (ikke egen bil)
Typen meget mindre med
offentlig transport end gennemsnittet. Men der er flere
der kører på motorcykel.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• + 40.000 kr
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 25.000 kr. til sig selv
• 7.000 - 14.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne med tog, bil eller bus på ferie i udlandet.

4A - Blomstrende landsbysamfund
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Ekstra Bladet
• Kristeligt Dagblad
• fyens.dk

Magasiner/ugeblade
• Hendes Verden
• Familie Journalen
• Hjemmet
• Se og Hør
• Danske Kommuner

TV
Der er ikke nogle kanaler,
som typen ser i større eller
mindre udstrækning end
den gennemsnitlige dansker.

Radio
• P1
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Moderne teknologi tager magten fra mennesker
• Jeg er utryg ved betaling på internettet
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg kunne ikke overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
Typen er især interesset i:
• Haven
• Gør-det-selv

Typen og sociale medier:
Generelt er typen noget lavere repræsenteret
på de sociale medier end gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går i kirke
• at de helst ikke handler via internettet
• at de gerne holder husdyr
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Cameo type

4B

Selvstændige på landet

1,05%

Typen "Selvstændige på landet" udgør
1,05% af den danske befolkning.

4B - Selvstændige på landet

alder

gns. indkomst

55+

552.460

er samboende

har børn

32,6%

72,8%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

99,0%
0,2%
0,1%
3,7%
17,5%
78,8%
1,6%
46,5%
1,5%
6,0%
18,3%
85,4%
14,6%
0,0%
2,5%
9,3%
27,2%
0,7%
7,6%
13,7%
22,4%
55,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Kristendemokraterne
• Venstre
• Enhedslisten

Sport
• Gymnastik
• Dans
• Motorsport

Transport (ikke egen bil)
• Kører med intercitytog/
lyntog/IC3
• Kører på motorcykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Ferieformen er ofte endagsture eller campingferie i Danmark.

4B - Selvstændige
landet
XX - på
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• BT
• Jyllands-Posten
• Information
• fyens.dk
• nordjyske.dk
• information.dk

Magasiner/ugeblade
• Familie Journalen
• Ude og Hjemme
• idényt
• Gør Det Selv
• Jagt-magasiner
• Alt om haven

TV
• TV 2 Charlie
• DR 2

Radio
• P1
• P4
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Alting ændrer sig for hurtigt i dag
• Privatisering af offentlig sektor forbedrer effektivitet/servic.
• Jeg vil ikke betale ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi
• DK skal passe sig selv

Typen er især interesset i:
• Samfundsøkonomi
• Erhvervsforhold
• Gør-det-selv
• Haven
• Aktier og obligationer

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget mindre tilstede på
de sociale medier end den gennemsnitlige
dansker.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de kun sjældent spiser færdigretter og take-away
• at de ikke streamer - hverken radio, spil, film osv.
• at de meget gerne holder husdyr
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Cameo type

4C

Ældre i landsbyen

3,12%

Typen "Ældre i landsbyen" udgør 3,12%
af den danske befolkning.

4C - Ældre i landsbyen

alder

gns. indkomst

60+

571.939

er samboende

har børn

32,3%

62,9%

Kendetegn for typen
59,7%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

4,5%
5,6%
6,5%
21,4%
72,1%
1,5%
52,1%
2,0%
2,8%
22,0%
84,6%
13,3%
2,1%
1,8%
10,2%
37,1%
2,1%
16,9%
39,5%
29,9%
11,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Kristendemokraterne
• Venstre

Sport
• Golf
• Gymnastik
• Badminton
• Svømning

Transport (ikke egen bil)
Typen kører meget mindre
med offentlig transport end
gennemsnittet.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• Under 100 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• Under 1.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
Ferien er ofte:
Når typen tager på ferie er det gerne charterferie eller busferie til udlandet.

4C - Ældre
XX i -landsbyen
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Berlingske
• Jyllands-Posten

Magasiner/ugeblade
Typen læser gerne alle de
mest kendte ugeblade, som
Billedbladet, Ude og Hjemme, Femina osv. Og så er de
også glade for golf-magasine og Alt om Haven.

TV
• TV 2 Charlie
• DR 1
• DR 2
• TV 2

Radio
• P1
• P4
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg køber altid light-produkter, hvis jeg kan få det
• Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer
• Jeg kan ikke forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på
afbetaling
Typen er især interesset i:
• Haven
• Bil/Motor

Typen og sociale medier:
Typen bruger de sociale medier meget mindre
end gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de oftest har børnebørn - store børnebørn
• at de ikke bruger tid og penge på teknologi
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Cameo type

5A

Målrettet i storbyen

2,44%

Typen "Målrettet i storbyen" udgør
2,44% af den danske befolkning.

5A - Målrettet i storbyen

alder

gns. indkomst

30-54

577.043

er samboende

har børn

25,1%

38,3%

Kendetegn for typen
53,1%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
0%
Boligstørrelse 180+

7,0%
9,8%
26,2%
28,6%
45,2%
2,5%
41,2%
2,3%
4,3%
29,7%
21,8%
41,4%
36,7%
2,8%
3,7%
61,7%
17,6%
46,9%
22,3%
8,6%
4,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Enhedslisten
• Det Radikale Venstre
• Det Konservative Folkeparti
• Socialistisk Folkeparti

Sport
• Svømning
• Tennis
• Triatlon
• Ekstremsport
• Badminton

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med S-tog
• Kører med Metroen
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• + 40.000 kr.
• 1.000 - 1.499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 7.000 - 14.999 kr. til sig selv
• Ingen forbrug til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• + 40.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen er glad for stort set alle typer af ferier i udlandet - undtaget kør-selvferie og busrejser. Typen rejser især gerne oversøisk til både Østen,
Amerika osv.

5A - Målrettet
storbyen
XX - i typenavn

Medier

Aviser/nyheder
Typen læser generelt flere nyheder og aviser end
gennemsnittet. De læser
stort set alle nyhedsmedier
- både online og fysiske.

Magasiner/ugeblade
• Euroman og Eurowoman
• Woman
• I Form
• Børsen Magasiner
• Vores børn

TV
• DR 2

Radio
• P1
• Radio24syv

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark
• Problemer i DK skal ikke løses før vi giver penge til andre lande
• Jeg køber ofte luksus-produkter
• Jeg køber ind i specialforretninger, hvor jeg kan få kvalitetsvarer
• Jeg køber helst økologiske fødevarer, hvis jeg kan få det
Typen er især interesset i:
• Politik og samfundsøkonomi
• Erhvervsforhold
• Miljøet
• Boligdesign / boligindretning
• Tøjmode

Typen og sociale medier:
Generelt er typen overrepræsenteret på de
sociale medier sammenlignet med gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de bruger flere penge end gennemsnittet på restaurantbesøg
• at de går en del mere på diskotek end gennemsnittet
• at de gerne spiser færdigretter og take-away
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Cameo type

5B

Provins Danmark

2,01%

Typen "Provins Danmark" udgør
2,01% af den danske befolkning.

5B - Provins Danmark

alder

gns. indkomst

35-59

570.473

er samboende

har børn

31,9%

49,9%

Kendetegn for typen
54,8%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

5,7%
10,0%
12,8%
23,8%
63,4%
1,7%
48,8%
2,4%
2,7%
20,2%
37,5%
45,8%
16,7%
33,2%
4,6%
50,1%
3,5%
45,0%
43,2%
6,3%
2,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Radikale Venstre
• Liberal Alliance

Sport
• Atletik
• Svømning
• Fodbold
• Skisport

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med S-tog
• Kører med Metroen
• Kører med tog
• Kører på knallert/scooter

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• + 40.000 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 15.000 - 24.999 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen rejser gerne oversøisk - fx til Østen. Herudover tager de gerne på
solferie og krydstogt.

5B - Provins
Danmark
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• MX/Metroxpress
• børsen.dk
• bt.dk
• kristeligtdagblad.dk

TV
Magasiner/ugeblade
• Børsen magasiner
• TV 2 Zulu
• Costume
• Discovery
• Bådmagasinet
• Euroman og Eurowoman
• I Form
• Femina og ALT for damerne

Radio
• P3
• Nova FM
• The Voice
• Pop FM
• Radio 100
• Radio Soft

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Uanset om jeg har råd, køber jeg det
• Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv
• Jeg elsker at bruge penge på mig selv
• DK skal passe sig selv

Typen er især interesset i:
• Ting til børn
• Boligdesign / boligindretning
• Wellness
• It og internet

Typen og sociale medier:
Typen er gennemsnitlig til stede på de sociale medier - dog er de overrepræsenterede på medierne
Linkedin og Pinterest.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de går en del i biografen og teatret
• at de handler dagligvarer via internettet
• at de gerne inviterer gæster til spisning
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Cameo type

5C

Storby ambitioner

2,26%

Typen "Storby ambitioner" udgør
2,26% af den danske befolkning.

5C - Storby ambitioner

alder

gns. indkomst

35-59

614.072

er samboende

har børn

26,1%

42,6%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

57,0%
9,6%
7,2%
24,0%
27,3%
48,8%
2,1%
44,3%
2,4%
3,5%
28,7%
30,0%
35,6%
34,5%
0,7%
4,4%
57,4%
9,8%
49,7%
24,8%
10,3%
5,4%
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20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Radikale Venstre
• Det Konservative Folkeparti
• Socialistisk Folkeparti
• Enhedslisten

Sport
• Herrehåndbold
• Skisport
• Svømning
• Tennis
• Løb

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med S-tog
• Kører med Metroen
• Kører med tog
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
• 100 - 199 kr.
• + 1.500 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 7.000 - 14.999 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• + 40.000 kr
Ferien er ofte:
Typen er glad for næsten alle slags ferier på nær camping. De rejser gerne
oversøisk og tager både på aktive ferier og solferier.

5C - Storby
XX -ambitioner
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Weekendavisen
• Berlingske (også online)
• Børsen (også online)
• Kristeligt Dagblad
• MX/Metroxpress
• Politiken (også online)

Magasiner/ugeblade
• Bolig Magasinet
• Børsen Magasiner
• ALT for damerne
• Femina

TV
• DR 2

Radio
• P1
• P3
• Radio24syv

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark
• Problemer i DK skal ikke løses, før vi giver penge til andre lande
• Jeg køber helst økologiske fødevarer, hvis jeg kan få det
• Uanset om jeg har råd, køber jeg det
• Globaliseringen skræmmer mig ikke
Typen er især interesset i:
• Tøjmode
• Boligdesign / boligindretning
• Politik
• Miljø
• Eu-forhold

Typen og sociale medier:
Typen er generekt mere tilstede på de sociale medier end gennemsnittet. Især er de
overrepræsenterede på Twitter og Linkedin.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne bruger en del penge på restaurantbesøg
• at de ofte går i byen og i biografen
• at de ofte spiser take-away
• at de bruger en del tid sammen med deres venner
• at de handler og dater via internettet
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Cameo type

5D

Samvær og trivsel

1,09%

Typen "Samvær og trivsel" udgør
1,09% af den danske befolkning.

5D - Samvær og trivsel

alder

gns. indkomst

45-69

537.597

er samboende

har børn

22,6%

45,1%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

48,1%
4,9%
14,2%
10,3%
21,6%
68,1%
2,0%
48,0%
1,9%
4,8%
21,5%
56,0%
41,4%
2,6%
0,9%
6,3%
54,9%
12,9%
29,4%
24,8%
15,6%
17,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Liberal Alliance
• Enhedslisten
• Det Konservative Folkeparti
• Dansk Folkeparti

Sport
• Jagt
• Ridning
• Atletik

Transport (ikke egen bil)
• Kører med Metroen
• Kører med regionaltog

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• + 1.500 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 15.000 - 24.999 kr. til sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
Ferien er ofte:
Når typen har ferie foregår det primært i Danmark - typen foretrækker sol
og varme frem for sne og kulde, når det gælder ferie.

5D - Samvær
og trivsel
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Weekendavisen
• Berlingske (også online)
• BT
• Ekstra Bladet
• Jyllands-Posten
• Børsen (også online)

Magasiner/ugeblade
• Golf magasiner
• Alt om Haven
• ALT for damerne
• Ude og Hjemme
• Billed Bladet
• Se og Hør og Her & Nu

TV
• DR 2
• Discovery

Radio
• P1
• Radio24syv
• Pop FM

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Jeg køber ind i specialforretninger, hvor jeg kan få kvalitetsvarer
• Jeg køber sjældent produkter på baggrund af reklamer
• Jeg køber altid light-produkter, hvis jeg kan få det
Typen er især interesset i:
• Erhvervsforhold og EU-forhold
• Politik

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget underrepræsenteret på de
sociale medier i forhold til gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at flere end gennemsnittet har en kassekredit
• at de ikke handler via internettet
• at de gerne holder husdyr
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Cameo type

5E

Retræte på landet

0,81%

Typen "Retræte på landet" udgør
0,81% af den danske befolkning.

5E - Retræte på landet

alder

gns. indkomst

60+

629.501

er samboende

har børn

32,7%

63,0%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

48,0%
8,6%
2,2%
4,7%
18,3%
77,0%
1,6%
47,1%
1,7%
6,0%
20,8%
86,0%
14,0%
0,0%
3,2%
11,5%
37,0%
0,9%
8,1%
8,9%
21,2%
60,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Dansk Folkeparti
• Venstre

Sport
• Cykling
• Dans
• Sejlsport
• Fodbold
• Gymnastik

Transport (ikke egen bil)
• Kører på knallert/scooter
• Kører på motorcykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• Under 1.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på campingferie i udlandet - enten med bil eller bus.

5E - Retræte
landet
XX - på
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Weekendavisen
• Jyllands-Posten

Magasiner/ugeblade
• Bilmagasiner
• Gør Det Selv
• Alt om Haven
• Hendes Verden
• Hjemmet

TV
• TV 2 Charlie
• Kanal 4
• Discovery

Radio
• P1
• P4
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg kan ikke forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på afbetaling
• Jeg køber sjældent økologiske fødevarer
• Jeg køber sjældent luksus-produkter
Typen er især interesset i:
• Bil/motor
• Underholdning i TV
• Haven

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget underrepræsenteret på de
sociale medier i forhold til gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de stort set aldrig går på restaurant, men at de gerne har gæster
til spisning i hjemmet
• at de godt kan lide at læse og gå på biblioteket
• at de meget gerne holder husdyr
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Cameo type

5F

Aktive ældre

2,41%

Typen "Aktive ældre" udgør 2,41%
af den danske befolkning.

5F - Aktive ældre

alder

gns. indkomst

65+

543.114

er samboende

har børn

24,3%

54,9%

Kendetegn for typen
43,7%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
0%
Boligstørrelse 180+

6,2%
11,3%
7,3%
20,3%
72,4%
1,6%
52,6%
2,0%
3,8%
21,3%
73,2%
22,5%
4,3%
2,9%
12,0%
45,1%
5,0%
26,3%
29,6%
23,4%
15,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Venstre
• Dansk Folkeparti

Sport
• Golf
• Gymnastik
• Jagt

Transport (ikke egen bil)
Typen kører meget mindre
med offentlig transport end
gennemsnittet.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• Under 1.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på bil- og campingferie i ind- og udland.

5F XX
- Aktive
ældre
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Berlingske
• BT
• Jyllands-Posten
• Kristeligt Dagblad

Magasiner/ugeblade
Typen læser stort set alle
former for magasiner og
ugeblade - lige på nær modemagasiner, teenageblade
og Børsen magasiner.

TV
• TV 2 Charlie

Radio
• P1
• P4
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg kunne ikke overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Jeg er bange for, at de traditionelle fam.værdier helt forsvinder
• Moderne teknologi tager magten fra mennesker
Typen er især interesset i:
• Haven
• Eu-forhold

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget underrepræsenteret på de
sociale medier i forhold til gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at langt de fleste har børnebørn
• at de gerne læser alle former for fysiske ugeblade/magasiner
• at flere end gennemsnittet går i kirke
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Cameo type

6A

Forstadsliv

3,08%

Typen "Forstadsliv" udgør 3,08%
af den danske befolkning.

6A - Forstadsliv

alder

gns. indkomst

35-64

415.475

er samboende

har børn

20,9%

37,7%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

26,1%
1,5%
30,7%
3,7%
16,5%
79,8%
2,1%
52,8%
1,2%
2,9%
17,6%
43,8%
53,6%
2,6%
2,8%
3,7%
62,3%
14,5%
40,8%
23,8%
13,4%
7,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Liberal Alliance
• Enhedslisten
• Det Konservative Folkeparti

Sport
• Ekstremsport
• Herrehåndbold

Transport (ikke egen bil)
• Kører på knallert/scooter
• Kører på motorcykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 1.000 - 1.499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• Under 1.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager noget mindre på ferie end gennemsnittet. Kun lige ved skirejser er typen overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet.

6A
XX- -Forstadsliv
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Kristeligt Dagblad
• Jyllands-Posten
• Weekendavisen

Magasiner/ugeblade
• Femina
• Søndag
• Hjemmet
• Ude og Hjemme
• Jagt, Vildt & Våben

TV
• Kanal 5
• Discovery

Radio
• Lokalradio
• P3

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• DK skal passe sig selv
• Penge ses som målestok for, hvordan man klarer sig i.f.t. andre
• Jeg vil hellere betale mindre i skat og klare flere ting selv
• Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer

Typen er især interesset i:
• Computerspil
• Ting til børn

Typen og sociale medier:
Typens tilstedeværelse på de sociale medier ligger
lige på gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de ofte spiser færdigretter og take-away
• at de gerne deltager i sms-konkurrencer
• at de ofte handler dagligvarer via nettet
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Cameo type

6B

Byens rækkehuse

2,28%

Typen "Byens rækkehuse" udgør
2,28% af den danske befolkning.

6B - Byens rækkehuse

alder

gns. indkomst

40-64

501.959

er samboende

har børn

25,9%

42,4%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

34,3%
6,5%
20,5%
8,1%
22,0%
69,9%
1,8%
51,3%
2,1%
2,4%
20,2%
28,6%
54,8%
16,6%
1,0%
5,8%
57,6%
6,8%
63,4%
13,7%
12,0%
4,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Venstre
• Liberal Alliance

Sport
• Ekstremsport
• Aerobics/fitness/styrke
• Svømning

Transport (ikke egen bil)
• Kører med intercitytog/
lyntog/IC3
• Kører med S-tog
• Kører på knallert/scooter

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• + 1.500 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 7.000 - 14.999 kr. til sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 20.000 - 39.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på charterferie med fly eller på krydstogt - fx i syd eller
nordamerika.

6B - Byens
XX rækkehuse
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Børsen
• MX/Metroxpress
• jp.dk
• finans.dk
• børsen.dk
• kristeligtdagblad.dk

Magasiner/ugeblade
• Børsen Magasiner
• Golf magasiner
• Femina
• Hendes Verden
• Hjemmet
• Her & Nu

TV
• TV 2 Charlie
• TV 2 News
• TV3+
• Kanal 5

Radio
• The Voice
• Pop FM
• Radio Soft
• myRock

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Uanset om jeg har råd, køber jeg det
• Jeg køber altid light-produkter, hvis jeg kan få det

Typen er især interesset i:
• Politik
• Film i TV
• Wellness

Typen og sociale medier:
Generelt er gruppen lidt mindre repræsenteret
på de sociale medier end gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de ikke er til kør-selv-ferier eller busture
• at de ofte gerne laver finere mad
• at de stort set ikke bruger penge på værktøj og haveredskaber
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Cameo type

6C

Midtvejs ro

2,59%

Typen "Midtvejs ro" udgør 2,59%
af den danske befolkning.

6C - Midtvejs ro

alder

gns. indkomst

45-49

457.795

er samboende

har børn

23,3%

44,6%

Kendetegn for typen
35,8%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
0%
Boligstørrelse 180+

1,6%
16,0%
4,6%
17,6%
77,8%
1,8%
50,9%
1,4%
3,2%
17,7%
50,5%
47,0%
2,5%
3,6%
3,6%
55,4%
11,8%
37,7%
28,2%
14,2%
8,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Dansk Folkeparti
• Liberal Alliance
• Enhedslisten

Sport
• Jagt
• Løb
• Motorsport
• Sejlsport
• Herrehåndbold

Transport (ikke egen bil)
• Kører på knallert/scooter

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 3.000 - 6.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på ferierejse med bus og tog til udlandet eller holder
ferie på de danske campingpladser. Herudover tager de gerne på aktivferie
fx i form af skiferie.

6CXX- Midtvejs
ro
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
Typen læser meget mindre
avis og nyder end gennemsnittet.

•Magasiner/ugeblade
• Gør Det Selv
• Alt om Haven
• Ude og Hjemme

TV
• Kanal 4
• Kanal 5
• Discovery

Radio
• Nova FM
• The Voice
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på
afbetaling
• Privatisering af offentlig sektor forbedrer effektivitet/servic.
• Problemer i DK skal løses før vi giver penge til andre lande

Typen er især interesset i:
Typen er ikke overrepræsenteret inden
for nogle interesser, dvs. at der ikke er
nogle særlige interesser, som kendetegner denne type.

Typen og sociale medier:
Generelt er typen gemmensnitlig repræsenteret
på de sociale medier - dog har lidt færre end
gennemsnittet en Linkedin profil.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de læser meget mindre avis og ugeblade end gennemsnittet
• at de gerne bruger internettet til online dating
• at de handler via Den blå avis og Gul og gratis
• at de meget gerne holder husdyr
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Cameo type

6D

Lejligheder i byen

3,22%

Typen "Lejligheden i byen" udgør
3,22% af den danske befolkning.

6D - Lejligheder i byen

alder

gns. indkomst

45-64

443.759

er samboende

har børn

28,1%

40,1%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

26,8%
0,9%
12,4%
6,8%
20,8%
72,4%
1,8%
51,5%
1,7%
2,1%
20,5%
28,0%
60,5%
11,5%
3,2%
4,3%
59,9%
6,7%
71,6%
17,2%
3,3%
1,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Dansk Folkeparti
• Socialdemokraterne
• Enhedslisten

Sport
• Atletik
• Ridning
• Dans

Transport (ikke egen bil)
• Kører med regionaltog/
lokalbaner/intercitytog/
lyntog/IC3
• Kører med S-tog

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 1.000 - 1.499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 3.000 - 6.999 kr. til sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen rejser noget mindre end gennemsnittet, så ferien udgøres ofte af endags ture og spa- og wellnessophold.

6D - Lejligheder
i byen
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Ekstra Bladet
• MX/Metroxpress
• søndagsavisen.dk
• lokalavisen.dk

Magasiner/ugeblade
• Billed Bladet
• Se og Hør
• Her & Nu
• Hjemmet
• Golfmagasiner

TV
• TV 2 Charlie
• TV 2 News

Radio
• P1
• Radio Soft
• myRock

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på
afbetaling
• Der er stor forskel mellem rig og fattig i dagens samfund
• Jeg er bange for at de traditionelle fam.værdier helt forsvinder

Typen er især interesset i:
Typen er ikke overrepræsenteret inden
for nogle interesser, dvs. at der ikke er
nogle særlige interesser som kendetegner denne type.

Typen og sociale medier:
Typen er gennemsnitlig tilstede på de sociale medier.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne handler dagligvarer på nettet
• at de gerne køber deals - fx på Sweetdeal
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Cameo type

6E

Vejfest i forstaden

2,54%

Typen "Vejfest i forstaden" udgør
2,54% af den danske befolkning.

6E - Vejfest i forstaden

alder

gns. indkomst

55-59

512.038

er samboende

har børn

27,8%

55,5%

Kendetegn for typen
31,5%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

3,1%
6,1%
3,9%
17,1%
79,1%
1,8%
50,9%
1,4%
3,9%
19,1%
75,8%
22,9%
1,3%
2,0%
6,3%
44,5%
4,0%
25,4%
35,4%
22,7%
12,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialistisk Folkeparti
• Dansk Folkeparti
• Kristendemokraterne

Sport
• Badminton
• Cykling
• Jagt
• Svømming
• Volleyball/beachvolley

Transport (ikke egen bil)
• Kører med intercitytog/
lyntog/IC3

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 500 - 999 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på campingferie i Danmark eller med tog til udlandet.
Herudover tager typen gerne på golfferie.

6E - Vejfest
XX -i forstaden
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• BT
• Ekstra Bladet
• Jyllands-Posten
• Kristeligt Dagblad
• lokalavisen.dk

Magasiner/ugeblade
• Golf magasiner
• Femina
• Hendes Verden
• Familie Journalen
• Jagt, Vildt & Våben
• idényt

TV
• TV 2 Charlie
• TV 2

Radio
• P4
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Uanset om jeg har råd, køber jeg det
• Jeg arbejder for at opretholde livet og klare dagen og vejen
• Jeg er utryg ved betaling på internettet.

Typen er især interesset i:
• Gør-det-selv
• Haven
• Sport og film i TV

Typen og sociale medier:
Typen er generelt en smule mindre repræsenteret på
de sociale medier end gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at flere end gennemsnittet har børnebørn
• at de ikke handler eller dater på via nettet
• at de gerne holder husdyr
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Cameo type

6F

Utraditionelle pensionister

1,76%

Typen "Utraditionelle pensionister"
udgør 1,76% af den danske befolkning.

6F - Utraditionelle pensionister

alder

gns. indkomst

60+

459.273

er samboende

har børn

25,6%

43,0%

Kendetegn for typen
30,1%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
0%
Boligstørrelse 180+

4,4%
30,0%
7,4%
21,4%
71,2%
1,6%
54,4%
1,9%
2,5%
20,1%
32,9%
41,4%
25,6%
2,5%
6,9%
57,0%
4,2%
50,3%
34,1%
7,9%
3,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Venstre
• Dansk Folkeparti

Sport
• Golf
• Gymnastik
• Herrehåndbold

Transport (ikke egen bil)
Typen kører meget mindre
med offentlig transport end
gennemsnittet.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• 500 - 999 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 7.000 - 14.999 kr. på sig selv
• 7.000 - 14.999 kr. på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på bil- og campingferie i udlandet eller på
spa- og wellnessophold.

6F - Utraditionelle
XXpensionister
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Berlingske
• BT
• Kristeligt Dagblad
• MX/Metroxpress
• lokalavisen.dk

Magasiner/ugeblade
• Søndag og Hjemmet
• Billed Bladet
• Gør Det Selv
• Golf magasiner
• Femina
• Familie Journalen

TV
• TV 2 Charlie
• DR 2

Radio
• P1
• P4
• Radio24syv
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg er utryg ved betaling på internettet.
• Jeg køber altid light-produkter, hvis jeg kan få det
• Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer
• Globaliseringen skræmmer mig

Typen er især interesset i:
• EU-forhold og erhvervsforhold
• Nyheder i TV
• Wellness

Typen og sociale medier:
Generelt er typen lavere repræsentreret på de
sociale medier set i forhold til gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at størstedelen har børnebørn
• at de gerne læser alle former for ugeblade og magasiner
• at flere end gennemsnittet er tilmeldt NejTak+ ordningen, hvor du
modtager reklamer, du selv har valgt
• at de oftrere end gennemsnittet besøger www.netdoktor.dk
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Cameo type

7A

Café Danmark

2,73%

Typen "Café Danmark" udgør 2,73%
af den danske befolkning.

7A - Café Danmark

alder

gns. indkomst

25-44

375.011

er samboende

har børn

19,1%

30,3%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

16,0%
0,8%
35,1%
10,5%
24,6%
64,8%
3,2%
41,7%
1,3%
2,3%
19,1%
21,9%
66,6%
11,6%
5,2%
1,7%
69,7%
36,2%
46,2%
12,1%
3,8%
1,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Side | 121

Politik, sport og transport

Politik
• Liberal Alliance
• Socialistisk Folkeparti
• Det Radikale Venstre

Sport
Typen er overrepræsenteret i
næsten alle former for sport.
Typen dyrker altså meget
sport og alle typer.

Transport (ikke egen bil)
• Kører med Metroen
• Kører med intercitytog/
lyntog/IC3
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• Under 100 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på rygsæksrejse til udlandet eller på charterferie med fly.

7A - Café
Danmark
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• berlingske.dk
• politiken.dk
• jp.dk
• ekstrabladet.dk
• bt.dk
• børsen.dk

Magasiner/ugeblade
• Eurowoman
• Euroman
• Costume

TV
• TV 2 Zulu
• TV3

Radio
• P3
• Radio24syv
• myRock

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg føler det oplivende at tage en risiko
• Jeg elsker at bruge penge på mig selv
• Jeg betaler gerne ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi
• Det er vigtigt for mig at have succes

Typen er især interesset i:
• Erhvervsforhold
• Eu-forhold
• Computerspil
• Tøjmode

Typen og sociale medier:
Typen er generelt meget overrepræsenteret
på de sociale medier sammenholdt med
gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de ofte går i byen og på diskotek
• at de gerne har gæster til spisning og men også gerne spiser
take-away
• at de i høj grad bruger streaming, og at de gerne handler og dater
via nettet
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Cameo type

7B

Byens kulturkonsumenter

2,44%

Typen "Byens kulturkonsumenter"
udgør 2,44% af den danske befolkning.

7B - Byens kulturkonsumenter

alder

gns. indkomst

25-49

423.799

er samboende

har børn

22,7%

33,3%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
0%
Boligstørrelse 180+

23,3%
0,7%
17,3%
16,2%
28,0%
55,7%
3,1%
38,1%
1,2%
2,8%
23,9%
15,2%
45,6%
39,2%
0,6%
1,2%
66,7%
28,8%
54,7%
12,5%
3,0%
0,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Liberal Alliance
• Det Radikale Venstre

Sport
• Ekstremsport
• Fodbold
• Løb
• Motorsport
• Skisport

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med Metroen
• Kører med tog
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 7.000 - 14.999 kr. til sig selv
• 3.000 - 6.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen rejser gerne med fly til alverdens steder. Amerika, Østen og rundt i
Europa. De tager gerne på aktiv ferie, og rygsækken er også gerne med.

7B - Byens kulturkonsumenter
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• BT
• Ekstra Bladet
• Information
• Typen læser gerne alle
former for online nyhedsmedier

TV
Magasiner/ugeblade
• Bolig Magasinet
• TV 2 Zulu
• Eurowoman
• Kanal 4
• Forbrugermagasinet Tænk

Radio
• P1
• P3
• Radio24syv
• Radio Soft
• myRock

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg køber ofte luksus-produkter
• Jeg elsker at bruge penge på mig selv
• DK skal være mere åben ovefor omverdenen
• Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på afbetaling
Typen er især interesset i:
• Politik og samfundsøkonomi
• Forurenings- og miljøspørgsmål
• Tøjmode
• Wellness

Typen og sociale medier:
Typen er generelt en del overrepræsenteret
på de sociale medier sammenholdt med
gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går i byen og på diskotek
• at de ofte køber færdigretter
• at de i høj grad bruger streaming, og at de gerne handler og dater
via nettet
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Cameo type

7C

Byens boligblokke

2,73%

Typen "Byens boligblokke" udgør
2,73% af den danske befolkning.

7C - Byens boligblokke

alder

gns. indkomst

35-59

407.286

er samboende

har børn

20,5%

30,4%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
0%
Boligstørrelse 180+

21,2%
1,4%
28,6%
11,1%
22,4%
66,5%
1,9%
48,9%
1,7%
2,7%
19,8%
24,3%
59,7%
16,0%
1,2%
2,1%
69,6%
25,0%
55,9%
12,6%
4,3%
2,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Side | 129

Politik, sport og transport

Politik
• Socialistisk Folkeparti
• Enhedslisten

Sport
Typen dyrker meget mindre
sport end gennemsnittet,
og der er ikke nogle særlige
sportsgrene, som kendetegner typen.

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med S-tog
• Kører med Metroen
• Kører på knallert/scooter

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• Under 100 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• Under 1.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Tager typen på ferie er det gerne ferie i Østen eller bilferie til udlandet.

7C - Byens
XXboligblokke
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• BT
• MX/Metroxpress
• politiken.dk
• kristeligtdagblad.dk
• søndagsavisen.dk
• investor.børsen.dk

Magasiner/ugeblade
• Eurowoman
• Euroman
• Costume
• Se og Hør
• Her & Nu
• ALT for damerne

TV
• TV 2 Zulu
• TV3+
• Kanal 4
• Kanal 5
• Discovery

Radio
• Pop FM
• Radio 100
• Nova FM

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Penge ses som en målestok for, hvordan man klarer sig i.f.t. andre
• Globaliseringen skræmmer mig

Typen er især interesset i:
• Wellness
• Tøjmode
• Ting til børn

Typen og sociale medier:
Generelt er typen gennemsnitlig repræsenteret på de sociale medier.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne spiser færdigretter og take-away
• at de gerne går i byen og på diskotek
• at de gerne handler via nettet og dater online
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Cameo type

7D

Familier i provinsen

2,33%

Typen "Familier i provinsen" udgør
2,33% af den danske befolkning.

7D - Familier i provinsen

alder

gns. indkomst

60+

475.917

er samboende

har børn

27,7%

56,1%

Kendetegn for typen
22,4%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

1,4%
5,8%
4,0%
17,3%
78,7%
1,8%
52,6%
1,4%
3,9%
18,8%
77,7%
20,2%
2,0%
2,1%
8,1%
43,9%
3,4%
26,0%
38,3%
22,0%
10,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialdemokraterne
• Dansk Folkeparti

Sport
• Håndbold
• Ishockey
• Jagt
• Motorsport

Transport (ikke egen bil)
Typen kører noget mindre
med offfentlig transport
sammenholdt med gennemsnittet.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• Under 1.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på ferierejse med bus til udlandet eller på campingferie i
udlandet.

7D - Familier
XX -i provinsen
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Ekstra Bladet
• Kristeligt Dagblad

•Magasiner/ugeblade
Typen læser gerne alle
former for magasiner og
ugeblade - dog lige på nær
modemagasiner, teenageblade og Børsen Magasiner.

TV
• TV 2 Charlie

Radio
• P4
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer
• Jeg er utryg ved betaling på internettet.
• Moderne teknologi tager magten fra mennesker
• Jeg er bange for at de traditionelle fam.værdier helt forsvinder
Typen er især interesset i:
• Haven
• Underholdning i tv
• Ugeblade
• Bagning

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget underrepræsenteret
på de sociale medier sammenholdt med
gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at typen ofte har børnebørn
• at de stort set ikke bruger penge på teknologi og mobiltelefoni
• at de ikke bruger penge på at spise ude, biograf, teater mv.
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Cameo type

8A

Ung på vej

1,01%

Typen Ung på vej udgør 1,01%
af den danske befolkning.

8A - Ung på vej

alder

gns. indkomst

18-34

219.880

er samboende

har børn

8,6%

18,5%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

6,6%
1,0%
82,2%
8,1%
23,3%
68,6%
2,2%
52,0%
0,9%
1,8%
15,2%
9,0%
87,7%
3,3%
6,8%
0,7%
81,5%
79,3%
14,1%
4,3%
1,4%
0,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Radikale Venstre
• Liberal Alliance
• Enhedslisten
• En stor del stemmer ikke

Sport
• Atletik og Triatlon
• Badminton og Tennis
• Golf
• Dans
• Svømning

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med tog
• Kører med Metroen
• Kører på cykel
• Kører på knallert/scooter/
• Kører på motorcykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• Bruger ikke penge på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne med bus og tog til udlandet og holder ferie. Herudover
rejser de gerne med fly rundt i Europa og tager fx på storbyferie.

8A
på vej
XX- -Ung
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Information
• politiken.dk
• business.dk
• kristeligtdagblad.dk
• Information.dk

Magasiner/ugeblade
Typen læser generelt ikke
magasiner og ugeblade. De
er meget underrepræsenteret sammenholdt med gennemsnittet på dette område.

TV
Der er ikke nogle kanaler,
som typen ser i større eller
mindre udstrækning end
den gennemsnitlige dansker.

Radio
• Radio24syv
• myRock

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på afbetaling
• Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark
• Jeg gør, hvad der er mulig, for ikke at få vist reklamer og lign., når jeg besøger hjemmesider
• Jeg elsker at bruge penge på mig selv

Typen er især interesset i:
• Politik
• EU-forhold
• Computerspil
• It og internet
• Ny teknologi

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget overrepræsenteret
på de sociale medier i forhold til gennemsnittet - især på Twitter og Snapchat.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går i byen og på diskotek
• at de gerne læser faglitteratur
• at de spiser købte færdigretter og take-away ugentligt
• at de dater via nettet
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Cameo type

8B

Unge karriereambitioner

2,39%

Typen "Unge karriereambitioner" udgør
2,39% af den danske befolkning.

8B - Unge karriereambitioner

alder

gns. indkomst

25-49

386.098

er samboende

har børn

20,1%

28,9%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

13,4%
0,6%
24,1%
13,3%
26,7%
60,0%
3,1%
38,2%
1,2%
2,4%
21,3%
21,3%
47,7%
31,0%
0,6%
1,0%
71,1%
48,1%
43,2%
6,9%
1,4%
0,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Enhedslisten
• Det Radikale Venstre
• Socialistisk Folkeparti
• Kristendemokraterne

Sport
• Aerobics/fitness/styrke
• Atletik
• Ekstremsport
• Fodbold
• Svømning

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med tog
• Kører med Metroen
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 15.000 - 24.999 kr. til sig selv
• 15.000 - 24.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på flyrejser rundt i Norden, i Østen og til andre oversøiske destinationer. Rygsækken er gerne en del af ferien, og ofte er ferien en
aktiv en af slagsen. Solferie er også et hit.

8B - Unge karriereambitioner
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
Magasiner/ugeblade
• Information
• Woman
• MX/Metroxpress
• GAFFA
• Typen læser desuden
• Ude og Hjemme
gerne alle former for on- • Motor-magasinet
line avis og nyhedsmedier

TV
• TV 2 Zulu
• TV3
• TV3+
• Kanal 5

Radio
Typen hører sjældent radio og har
ikke nogen foretrukne kanaler.

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg elsker at bruge penge på mig selv
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark
• Jeg køber helst økologiske fødevarer, hvis jeg kan få det
Typen er især interesset i:
• Computerspil
• Tøjmode
• At følge med i sport

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget overrepræsenteret på de
sociale medier i forhold til gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går i byen og på diskotek
• at de spiser købte færdigretter og take-away ugentligt
• at de gerne streamer alting via nettet
• at de gerne handler og dater via nettet
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Cameo type

8C

Lejligheder i provinsen

1,64%

Typen "Lejligheder i provinsen" udgør
1,64% af den danske befolkning.

8C - Lejligheder i provinsen

alder

gns. indkomst

35-59

464.806

er samboende

har børn

28,0%

53,1%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

14,5%
0,6%
3,7%
3,5%
16,4%
80,1%
1,7%
50,7%
1,3%
4,0%
18,3%
72,9%
25,5%
1,5%
2,2%
5,4%
46,9%
3,8%
25,4%
38,2%
22,0%
10,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Dansk Folkeparti
• Socialdemokraterne

Sport
• Fodbold
• Motorsport
• Tennis
• Volleyball/beachvolley

Transport (ikke egen bil)
• Kører med intercitytog/lyntog/IC3/regional og lokaltog
• Kører på knallert/scooter
• Kører på motorcykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 10.000 - 19.999 kr.
• 500 - 999 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på ferierejser med bus og tog til udlandet.

8C - Lejligheder
XX -i provinsen
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
Generelt læser typen meget mindre avis og nyheder
end gennemsnittet.

Magasiner/ugeblade
Typen læser gerne alle
former for magasiner og
ugeblade - dog lige på nær
teenageblade, tøjblade og
Børsen Magasiner.

TV
• TV 2 Zulu
• TV 2 Charlie
• TV 2 News
• TV3
• TV3+
• Kanal 4

Radio
• P4
• Nova FM
• myRock
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• DK skal passe sig selv
• Penge ses som et målestok for, hvordan man klarer sig i.f.t. andre
• Jeg er utryg ved betaling på internettet
• Moderne teknologi tager magten fra mennesker

Typen er især interesset i:
• Gør-det-selv
• Haven
• Biler
• Ting til børn

Typen og sociale medier:
Generelt er gruppen en del mindre repræsenteret på de sociale medier end gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne holder husdyr
• at de elsker sladderblade og ugemagasiner
• at de gerne bruger www.guloggratis.dk
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Cameo type

8D

Familier på budget

2,06%

Typen "Familier på budget" udgør
2,06% af den danske befolkning.

8D - Familier på budget

alder

gns. indkomst

45-64

337.535

er samboende

har børn

18,1%

25,0%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

9,6%
0,4%
48,3%
7,2%
18,1%
74,7%
4,3%
53,9%
0,7%
1,9%
18,0%
11,1%
78,7%
10,2%
0,7%
1,1%
75,0%
35,4%
54,2%
7,0%
2,2%
1,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialistisk Folkeparti
• Det Radikale Venstre
• Enhedslisten

Sport
• Dans
• Ekstremsport
• Fodbold
• Damehåndbold
• Svømning
• Motorsport

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med S-tog
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• + 1.500 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 3.000 - 6.999 kr. til sig selv
• Under 1.000 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på ferie i Norden, Østen og i Syd- og Nordamerika. Herudover tager de gerne på bilferie - fx til storbyer eller på solferie.

8D - Familier
budget
XX -på
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Weekendavisen
• MX/Metroxpress
• berlingske.dk
• politiken.dk
• information.dk

Magasiner/ugeblade
• Euroman
• Illustreret Videnskab
• Se og Hør
• Her & Nu
• Ude og Hjemme

TV
• TV3
• TV3+
• Kanal 4
• Kanal 5
• Discovery

Radio
• The Voice

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på afbetaling
• Stor forskel mellem rig og fattig i dagens samfund

Typen er især interesset i:
• Underholdning i tv
• Computerspil
• Wellness
• EU-forhold

Typen og sociale medier:
Tyoen er gennemsnitlig repræsenteret på de
sociale medier. Lidt mindre på Linkedin og lidt
mere på Snapchat, Instagram og Snapchat.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går i teatret og på diskotek
• at de gerne har gæster til spisning men også gerne spiser take-away
• at de ofte handler via nettet
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Cameo type

8E

Ældre på budget

2,41%

Typen "Ældre på budget" udgør
2,41% af den danske befolkning.

8E - Ældre på budget

alder

gns. indkomst

70+

286.099

er samboende

har børn

11,0%

13,9%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

6,2%
0,5%
81,2%
6,7%
18,9%
74,4%
1,4%
62,4%
1,3%
2,3%
15,4%
14,9%
81,3%
3,8%
12,5%
3,0%
86,1%
17,7%
69,4%
7,9%
3,2%
1,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialistisk Folkeparti
• Dansk Folkeparti
• Kristendemokraterne

•Sport
Typen dyrker meget mindre
sport end gennemsnittet og
der er ikke nogen sportsgren,
som typen særligt dyrker.

Transport (ikke egen bil)
Typen kører meget mindre
med offentlig transport end
gennemsnittet.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• Bruger ikke penge på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Når typen tager på ferie, er det gerne med tog til udlandet eller på
campingferie uden for Danmark.

8E - Ældre
budget
XX -på
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Weekendavisen
• Ekstra Bladet
• Information
• Kristeligt Dagblad

TV
Magasiner/ugeblade
• Bolig Magasinet
• TV 2 Charlie
• Eurowoman & Euroman
• DR 2
• Hendes Verden
• Hjemmet & Ude og Hjemme
• Se og Hør, Her & Nu
• Billed Bladet

Radio
• P1
• P4

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg er utryg ved betaling på internettet
• Moderne teknologi tager magten fra mennesker
• Alting ændrer sig for hurtigt i dag

Typen er især interesset i:
Der er ikke nogle interesser, hvor typen
er overrepræsenteret.

Typen og sociale medier:
Generelt er typen meget underrepræsenteret
på de sociale medier.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de ofte går i teatret, i biografen og på biblioteket
• at de slet ikke læser nyheder på nettet
• at de slet ikke bruger tid og penge på teknologi, mobiltelefoni og
spillekonsoller
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Cameo type

9A

Studieliv

0,60%

Typen "Studieliv" udgør 0,60%
af den danske befolkning.

9A - Studieliv

alder

gns. indkomst

18-34

208.635

er samboende

har børn

13,0%

19,0%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

6,2%
0,4%
83,4%
7,1%
22,7%
70,1%
2,4%
51,5%
1,0%
1,7%
14,9%
8,8%
89,0%
2,2%
20,8%
0,6%
81,0%
80,4%
14,5%
3,1%
1,2%
0,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Liberal Alliance
• Enhedslisten
• Det Radikale Venstre

Sport
• Aerobics/fitness/styrke
• Skisport
• Ridning

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med tog
• Kører på motorcykel
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr.til sig selv
• Bruger ikke penge på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen er til forskellige typer af ferie. Endagsture til udlandet, weekendophold i både ind- og udland, bus- og togture til udlandet og rejser med fly
rundt i Europa.

9A--typenavn
Studieliv
XX

Medier

•
Aviser/nyheder
• politiken.dk
• kristeligtdagblad.dk
• information.dk
• mx.dk

Magasiner/ugeblade
Typen læser generelt ikke
magasiner og ugeblade. De
er meget underrepræsenteret sammenholdt med gennemsnittet på dette område.

TV
Der er ikke nogle kanaler,
som typen ser i større eller
mindre udstrækning end
den gennemsnitlige dansker.

Radio
• myRock

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark
• Globaliseringen skræmmer mig ikke
• Jeg tænker ikke over at undgå varer, som er tilsat kunst. stoffer
• Det e vigtigt for mig at have succes

Typen er især interesset i:
• Computerspil
• Wellness
• EU-forhold
• Forurenings- og miljøspørgsmål

Typen og sociale medier:
Generelt er typen overrepræsenteret på de
sociale medier sammenholdt med gennemsnittet.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går i byen og på diskotek
• at de gerne læser faglitteratur
• at de bruger streamning til både film, serier og nyheder
• at de ikke læser fysiske aviser, magasiner og ugeblade
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Cameo type

9B

Karrierestart

1,05%

Typen "Karrierestart" udgør 1,05%
af den danske befolkning.

9B - Karrierestart

alder

gns. indkomst

25-39

336.715

er samboende

har børn

17,9%

31,1%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

8,3%
0,4%
43,8%
9,9%
26,1%
64,0%
2,9%
38,7%
1,0%
1,8%
17,0%
15,5%
79,1%
5,4%
5,4%
0,9%
68,9%
38,4%
50,5%
8,4%
1,9%
0,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Radikale Venstre
• Liberal Alliance
• Enhedslisten

Sport
• Dans
• Ekstremsport og Trialon
• Jagt
• Løb
• Ridning

Transport (ikke egen bil)
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 7.000 - 14.999 kr. til sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på ferie til oversøiske destinationer, hvor ferien gerne er
en aktiv en af slagsen. Typen står gerne på ski.

9B XX
- Karrierestart
- typenavn

Medier

•
Aviser/nyheder
Generelt læser typen
meget mindre aviser og
nyheder end gennemsnittet.

Magasiner/ugeblade
• Bolig Magasinet
• Euroman
• Børsen Magasiner

TV
• TV 2 Zulu

Radio
Typen hører sjældent radio og har
ikke nogen foretrukne kanaler.

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Globaliseringen skræmmer mig ikke
• Jeg elsker at bruge penge på mig selv
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Jeg gør, hvad der er mulig, for ikke at få vist reklamer og lign., når jeg besøger hjemmesider
Typen er især interesset i:
• Computerspil
• Wellness
• Tøjmode
• Sport i tv

Typen og sociale medier:
Generelt er typen overrepræsenteret på de
sociale medier sammenholdt med gennemsnittet - især på Snapchat og Pinterest.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at der er en overrepræsentation, der er tilmeldt NejTak+
• at de streamer både film, serier og nyheder via nettet
• at de gerne handler og dater via nettet
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Cameo type

9C

Forstadens boligblokke

2,61%

Typen "Forstadens boligblokke" udgør
2,61% af den danske befolkning.

9C - Forstadens boligblokke

alder

gns. indkomst

40-59

338.832

er samboende

har børn

21,1%

30,4%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

6,6%
0,2%
39,7%
4,0%
14,0%
82,0%
4,3%
60,9%
0,5%
1,4%
16,1%
7,9%
90,3%
1,8%
0,9%
0,8%
69,6%
15,7%
73,1%
9,5%
1,2%
0,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialistisk Folkeparti
• Dansk Folkeparti
• Kristendemokraterne
• Enhedslisten

Sport
Typen dyrker meget mindre
sport end gennemsnittet, og
der er ikke nogen sportsgren,
som typen særligt dyrker.

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med S-tog
• Kører med Metroen
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. til sig selv
• Bruger ikke penge på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager meget mindre på ferie end gennemsnittet, men når de tager
afsted, er det ofte en ferierejse med bus til udlandet.

9C - Forstadens
XXboligblokke
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• BT
• Ekstra Bladet

Magasiner/ugeblade
• Bolig Magasinet
• Costume og Woman
• Alt om Haven
• Familie Journalen
• Her & Nu

TV
• TV 2 Charlie
• TV3
• TV3+
• Kanal 4
• Kanal 5
• Discovery

Radio
• Radio Soft

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på afbetaling
• Problemer i DK skal løses før vi giver penge til andre lande
• Jeg arbejder for at opretholde livet og klare dagen og vejen
• Globaliseringen skræmmer mig
• DK skal passe sig selv
Typen er især interesset i:
• Underholdning i tv
• Computerspil
• Film og sport i tv

Typen og sociale medier:
Generelt er typengennemsnitlig repræsenteret på de sociale medier - dog lidt mindre på
Linkedin og Instagram.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne spiser færdigretter og take-away
• at de ikke læser nyheder og aviser på nettet
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Cameo type

9D

Arbejder Danmark

5,30%

Typen "Arbejder Danmark" udgør
5,30% af den danske befolkning.

9D - Arbejder Danmark

alder

gns. indkomst

40-64

364.956

er samboende

har børn

20,5%

29,8%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

10,4%
0,3%
30,0%
6,7%
19,0%
74,3%
2,1%
54,2%
1,1%
1,9%
17,6%
14,8%
80,3%
5,0%
1,3%
1,3%
70,2%
14,7%
75,6%
7,6%
1,5%
0,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialdemokraterne
• Socialistisk Folkeparti
• Dansk Folkeparti

Sport
Typen dyrker meget mindre
sport end gennemsnittet, og
der er ikke nogen sportsgren,
som typen særligt dyrker.

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med S-tog

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. til sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. til børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager meget mindre på ferie end gennemsnittet, men når de holder
ferie, er det ofte en campingferie i Danmark.

9D - Arbejder
Danmark
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Berlingske
• BT
• Ekstra Bladet
• MX/Metroxpress

Magasiner/ugeblade
• Søndag
• Hendes Verden
• Hjemmet
• Ude og Hjemme
• Billed Bladet
• Her & Nu

TV
• TV 2 Charlie
• TV3
• TV3+
• Kanal 4
• Kanal 5

Radio
• Radio24syv
• myRock

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg arbejder for at opretholde livet og klare dagen og vejen
• Globaliseringen skræmmer mig
• Uanset om jeg har råd, køber jeg det
• Jeg er utryg ved betaling på internettet
• DK skal passe sig selv
Typen er især interesset i:
• Computerspil
• It og internet
• Ny teknologi
• Ting til børn

Typen og sociale medier:
Typen er gennemsnitlig repræsenteret på de
sociale medier.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går på biblioteket
• at de gerne bruger nettet til online dating
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Cameo type

9E

Oplandsrække

3,18%

Typen "Oplandsrække" udgør 3,18%
af den danske befolkning.

9E - Oplandsrække

alder

gns. indkomst

45+

326.919

er samboende

har børn

18,8%

24,3%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

9,1%
0,4%
53,3%
4,8%
17,6%
77,5%
1,8%
56,3%
1,3%
2,0%
17,1%
16,0%
80,0%
4,1%
1,2%
2,0%
75,7%
18,9%
65,0%
11,9%
2,9%
1,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialdemokraterne
• Det Konservative Folkeparti
• Dansk Folkeparti

Sport
Typen dyrker meget mindre
sport end gennemsnittet, og
der er ikke nogen sportsgren,
som typen særligt dyrker.

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med regionaltog/lokalbaner/intercitytog/lyntog/IC3

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. på sig selv
• Bruger ikke penge på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager meget mindre på ferie end gennemsnittet, men når de tager
afsted, er det ofte bilferie uden for Danmark.

9E - Oplandsrække
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Kristeligt Dagblad
• BT
• Ekstra Bladet
• lokalavisen.dk
• søndagsavisen.dk

Magasiner/ugeblade
• Familie Journalen
• Hjemmet
• Helse
• Vi med hund
• National Geographic DK

TV
• TV 2 Charlie
• TV3
• Kanal 5
• Discovery

Radio
• The Voice
• myRock
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• DK skal passe sig selv
• Penge ses som en målestok for, hvordan man klarer sig i.f.t. andre
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer

Typen er især interesset i:
• It og internet
• Ny teknologi
• Computerspil
• Tøjmode
• Film i tv

Typen og sociale medier:
Generelt er typen en smule underrepræsenteret
på de sociale medier - særligt på Linkedin.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de ofte har børnebørn
• at de gerne går på biblioteket
• at de bruger nettet til online dating
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Cameo type

10A

Kollegie Danmark

0,56%

Typen "Kollegie Danmark" udgør
0,56% af den danske befolkning.

10A - Kollegie Danmark

alder

gns. indkomst

18-24

118.288

er samboende

har børn

8,1%

8,3%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

1,2%
0,2%
96,7%
6,7%
23,9%
69,4%
1,6%
59,3%
0,6%
1,2%
13,7%
1,9%
97,8%
0,2%
5,7%
0,2%
91,7%
93,4%
5,3%
0,8%
0,3%
0,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialdemokraterne
• Det Radikale Venstre
• Det Konservative Folkeparti
• Socialistisk Folkeparti

Sport
• Ekstremsport og triatlon
• Fodbold
• Boksning
• Svømning
• Tennis
• Ridning

Transport (ikke egen bil)
• Kører med S-tog
• Kører med Metroen
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 500 - 999 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr.
• Bruger ikke penge på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på storbysferier og ture rundt om i Europa - både som
længevarende ture og som endagsture.

10A - Kollegie
Danmark
XX - typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Berlingske
• Ekstra Bladet
• MX/Metroxpress
• berlingske.dk
• politiken.dk
• investor.børsen.dk

Magasiner/ugeblade
Typen læser generelt ikke
magasiner og ugeblade.
De er meget underrepræsenteret sammenholdt med
gennemsnittet.

TV
Der er ikke nogle kanaler,
som typen ser i større eller
mindre udstrækning end
den gennemsnitlige dansker.

Radio
• Radio24syv
• Radio 100

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg er god til at forkæle mig selv
• Det er vigtigt for mig at have succes
• Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på afbetaling
• Jeg betaler gerne ekstra for at få den nyeste forbrugerteknologi
Typen er især interesset i:
• Computerspil
• Tøjmode
• Wellness

Typen og sociale medier:
Generelt er gruppen meget overrepræsenteret på de sociale medier.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går i byen og på diskotek
• at de gerne spiser sammen med andre
• at de streamer alverdens ting på nettet
• at de handler og dater via nettet
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Cameo type

10B

Første stop

0,88%

Typen "Første Stop" udgør 0,88%
af den danske befolkning.

10B - Første stop

alder

gns. indkomst

18-49

351.304

er samboende

har børn

24,1%

32,9%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

8,1%
0,1%
35,3%
3,7%
12,5%
83,8%
4,2%
62,2%
0,4%
1,5%
16,2%
7,9%
90,6%
1,5%
0,8%
0,8%
67,1%
20,0%
52,6%
25,5%
1,4%
0,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Side | 181

Politik, sport og transport

Politik
• Dansk Folkeparti
• Kristendemokraterne
• Enhedslisten
• Socialdemokraterne

Sport
Typen dyrker noget mindre
sport end gennemsnittet, og
der er ikke nogen sportgren,
som typen særligt dyrker.

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med S-tog
• Kører på knallert/scooter

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. på sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager meget mindre på ferie end gennemsnittet, men når de tager
afsted, er det ofte med tog til udlandet.

10BXX
- Første
stop
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• BT
• Ekstra Bladet
• Information
• MX/Metroxpress
• fyens.dk og nordjyske.dk
• information.dk

Magasiner/ugeblade
• Woman
• Billed Bladet
• Se og Hør
• Her & Nu

TV
• TV 2 Zulu
• TV 2 Charlie
• TV3
• TV3+
• Kanal 5
• Discovery

Radio
Typen hører sjældent radio og har
ikke nogen foretrukne kanaler.

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kan forestille mig situationer, hvor det kan være relevant for mig at købe produkter på afbetaling
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• DK skal passe sig selv
• Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer
Typen er især interesset i:
• EU-forhold
• Computerspil

Typen og sociale medier:
Generelt er typen gennemsnitlig repræsenteret på de sociale medier - dog er der en
lille underrepræsentation på Linkedin.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne spiser færdigretter men også fokuserer på slankemad
• at de ofte deltager i sms-konkurrencer
• at de ikke bruger penge på forlystelser, biograf osv.

Side | 183

Cameo type

10C

Kulturharmoni

2,82%

Typen "Kulturharmoni" udgør 2,82%
af den danske befolkning.

10C - Kulturharmoni

alder

gns. indkomst

35-54

325.781

er samboende

har børn

17,0%

22,5%

Kendetegn for typen
17,2%

Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

1,4%
58,9%
8,2%
21,4%
70,5%
2,2%
51,7%
1,3%
2,4%
16,3%
21,4%
74,7%
3,9%
6,6%
1,7%
77,5%
54,9%
26,3%
10,9%
4,7%
3,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Det Radikale Venstre
• Socialistisk Folkeparti

Sport
• Fodbold
• Løb
• Sejlsport
• Skisport
• Svømning
• Tennis

Transport (ikke egen bil)
• Kører med bus
• Kører med Metroen
• Kører med regionaltog/lokalbane/intercitytog/lyntog/IC3
• Kører på cykel

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
• 200 - 499 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• 1.000 - 2.999 kr. på sig selv
• 1.000 - 2.999 kr. på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• Under 3.000 kr.
Ferien er ofte:
Typen holder gerne ferie i både Danmark og udlandet. De tager gerne på
bilferie og står desuden gerne på ski.

10C - XX
Kulturharmoni
- typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• Børsen og børsen.dk
• Information
• kristeligtdagblad.dk
• business.dk
• finans.dk
• investor.børsen.dk

Magasiner/ugeblade
• Euroman
• National Geographic DK
• Børsen Magasiner
• Her & Nu

TV
• TV 2 Zulu
• Kanal 5

Radio
• P3
• Radio24syv
• Radio Soft

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Jeg kunne overveje, at ændre på mit nuværende udseende, ved at få foretaget
kosmetisk/plastikkirurgisk operation eller behandling
• Uanset om jeg har råd, køber jeg det
• Jeg gør, hvad der er mulig, for ikke at få vist reklamer og lign., når jeg besøger hjemmesider
• Føler det oplivende at tage en risiko
Typen er især interesset i:
• Forbrugerspørgsmål
• EU-forhold
• Computerspil
• Ny teknologi
• It og internet

Typen og sociale medier:
Typen er en smule overrepræsenteret på Facebook,
men på de andre sociale medier er typen en smule
underrepræsenteret.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de gerne går i teatret og i byen
• at de ofte spiser færdigretter og take-away
• at de bruger streaming til at se serier, film og nyheder
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Cameo type

10D

Plejehjem

1,52%

Typen "Plejehjem" udgør 1,52%
af den danske befolkning.

10D - Plejehjem

alder

gns. indkomst

60+

304.932

er samboende

har børn

15,2%

20,0%

Kendetegn for typen
Indkomst over 500.000
Indkomst over 1.000.000
Indkomst under 300.000
Højtuddannede
Mellemlang uddannelse
Kortvarig uddannelse
Er ledige
Udenfor arbejdsstyrken
Topledere
Selvstændige
Giver penge til velgørenhed
Bor i ejerbolig
Bor i lejerbolig
Bor i andelsbolig
Bolig bygget Indenfor <10år
Ejer sommerhus
Singler
Boligstørrelse >60
Boligstørrelse ml. 60 og 99
Boligstørrelse ml. 100 og 139
Boligstørrelse ml. 140 og 179
Boligstørrelse 180+

8,4%
0,7%
71,4%
5,4%
18,2%
76,3%
1,7%
58,4%
1,4%
2,3%
16,7%
12,9%
77,3%
9,7%
1,1%
2,9%
80,0%
12,8%
73,7%
7,9%
3,7%
2,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Politik, sport og transport

Politik
• Socialdemokraterne
• Det Konservative Folkeparti
• Dansk Folkeparti
• Kristendemokraterne

Sport
Typen dyrker noget mindre
sport end gennemsnittet,
men dyrker de sport, er det
gymnastik.

Transport (ikke egen bil)
Typen kører meget mindre
med offentlig transport end
gennemsnittet.

Forbrug og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb (måned) Forbrug på dagligvarer (ugentligt)
• 3.000 - 4.999 kr.
• 100 - 199 kr.

Forbrug på tøj (årligt)
• Under 1.000 kr. på sig selv
• Bruger ikke penge på børn

Rejser
Forbrug på ferie (årligt)
• 5.000 - 9.999 kr.
Ferien er ofte:
Typen tager gerne på ferie i udlandet - fx med krydstogskib.
De er desuden glade for både sol- og sneferier.

10D
XX -- Plejehjem
typenavn

Medier

Aviser/nyheder
• BT
• Kristeligt Dagblad
• MX/Metroxpress

Magasiner/ugeblade
• Helse
• Gør Det Selv
• Alt om Haven
• Ude og Hjemme
• Billed Bladet
• ALT for damerne

TV
• DR 1w
• DR 2
• TV 2
• TV 2 Charlie
• TV 2 News

Radio
• P4
• Lokalradio

Holdninger og interesser
Typen er kendetegnet ved at have følgende holdninger:
• Globaliseringen skræmmer mig
• Jeg er utryg ved betaling på internettet
• DK skal passe sig selv
• Moderne teknologi tager magten fra mennesker
• Alting ændrer sig for hurtigt i dag
Typen er især interesset i:
• Sport i tv
• Nyheder i tv
• Underholdning i tv
• Følge med i sport

Typen og sociale medier:
Typen er generelt stærkt underrepræsenteret
på de sociale medier.

Øvrige facts
Om typen kan desuden fortælles:
• at de oftest har børnebørn, som er teenagere eller voksne
• at de gerne spiser færdigretter
• at de kun i mindre grad bruger computere og internettet

Side | 191

