
GEOGRAFISK SEGMENTERING
Lokation:
Storkøbenhavn og det centrale København
Virksomhedstype:
Stor til mellemstor virksomhed
Alle med en marketing afdeling
Mellemleder og Leder.

DEMOGRAFISK SEGMENTERING
Alder:
Leder - 40 til 60 år
Mellemleder - 35 til 49 år
Livsstadie:
Forældre (30-54 år)
Modne voksne (55-74 år)
Køn:
Primært mænd men i stigende grad kvinder
Indkomst:
Fra 400.000 kr. om året

PSYKOGRAFISK SEGMENTERING
Socialgruppe:
består som oftest af en mor og en far og op til tre børn
Livsstil:
Dyrke motion hver uge, fleksible motionsformer som løb, fitness og 
cykling.
Ferierne i Danmark er lige så populære som i resten af Europa.
Personlighed:
Tilhører segmentet af De Moderne fællesskabsorienterede. De 
skræmmes ikke af globaliseringen eller den teknologiske udvikling 
og de frygter heller ikke for de traditionelle familieværdier

ADFÆRDS-SEGMENTERING
Værdier:
Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed 
over for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed
Interesser: 
De dyrke motion hver uge og det er oftest de fleksible motionsfor-
mer som løb, fitness og cykling, men der er også en del, der spiller 
fodbold. Dette kombineres måske med børnenes mange fritidsak-
tiviteter.
Livsstil:
Hverdagen bærer præg af børnenes aktiviteter. Størsteparten er 
tilmeldt flere nyheds- og tilbudsmails. De prioriterer at have tid til 
madlavningen.
Motivation:
At opnå succes i livet er et personligt drive.

Målgruppe

KILDE 

Conzoom ” A2 Aktive børnefami-

lier”

Gallup - De Moderne-fælles-

skabsorienterede

https://digitypes.dk/4-ty-

per-af-markedssegmentering/

https://www.ca-loentjek.dk/loen/

uddannelser/Cand.merc.-kom

https://www.ca-loentjek.dk/

loen/uddannelser/Kommunikati-

on,-cand.mag.

https://www.cbs.dk/uddannelse/

kandidat/candmerckom-er-

hvervsoekonomi-virksomheds-

kommunikation

https://www.kommunikationsfo-

rum.dk/artikler/Status-paa-mel-

lemlederens-rolle

https://www.dst.dk/extranet/

staticsites/KvinderOgMaend/

html/5a4ff9f8-40c1-41cb-ab93-

175d9484731f.htm

https://finansielraadgivning-

privat-5udg.digi.hansreitzel.

dk/?id=144



MEDIER
Er at finde på Facebook og LinkedIn.
Internettet tilgås både via computer, tablets og 
smartphones, som man har mange af og bruger 
som et naturligt redskab i sin hverdag.
For sine nyheder fra Børsen, Politikken og TV2.dk

SÆTTER PRIS PÅ
Når hans medarbejdere selv tager initiativ til at 
forbedre processer. 

HAR BRUG FOR
Stig vil gerne bruge kortere tid på research. Han har 
behov for at indsnævre mulighederne hurtigere.

FRITID/HOBBY
Stig spiller tennis i den lokale tennis-klub, sammen 
med en god ven.
Han har fornyligt tegnet et Netflix-abbonoment og 
nyder at se serier.

UDFORDRINGER
Stig har problemer med at finde kvalificeret ar-
bejdskraft der kan arbejde selvstændigtmen sta-
dig indgå i teamet.

MÅL
Jobmæssigt: 
Stig er motiveret for at øge produktivitet og vise 
hans uvurderlighed for ledelsen.

Personligt:
At være bedre til at kunne lægge arbejdet fra sig 
og mødes med venner og familie istedet for.

BOPÆL
En-families hus

FAMILIE/FORHOLD
Fraskilt, bor alene.
Har en datter på 22 år.

JOBTITEL
Afdelingschef

ARBEJDE
Stor- eller mellemstor
virksomhed

UDDANNELSE
Cand. Merc.

INDKOMST
Kr. 700.000 om året

STIG NIELSEN, 55 ÅR
Den selvbevidste og stærke leder



MEDIER
Er at finde på Facebook, Instagram og LinkedIn.
Internettet tilgås både via computer, tablets og 
smartphones, som man har mange af og bruger 
som et naturligt redskab i sin hverdag.
Hører lydbøger.
Får sine nyheder fra TV2.dk, TV2-play og Zetland

SÆTTER PRIS PÅ
En god og gennemtænkt kampagne med fokus på 
de fængende overskrifter.

HAR BRUG FOR
Lotte søger sparring på content til virksomhedens 
sociale medier. Hun vil også gerne inspireres og  
vil gerne høre om nye programmer eller online- 
tjenester. 
Lotte er desuden også tit i tidsnød og har brug for 
at uddeligere opgaver til sine nærmeste medar-
bejdere.

FRITID/HOBBY
Lotte nyder at læse bøger men får ikke slået op i 
bøgerne. Tilgengæld er lydbøger noget hun sæt-
ter stor pris på da hun kan kombinere det at høre 
bøger sammen med en gåtur, cykeltur eller en tur i 
fitness-centret.Lotte orienterer sig om rejsermål og 
booker rejser på nettet.

UDFORDRINGER
Hun har arbejde i den samme virksomhed i 8 år og 
er kørt fast i måden at skabe nye kampagner på. 
Hun føler ikke at hendes nærmeste medarbejdere 
er gode til at give faglig feedback.

MÅL
Jobmæssigt: At skabe bedre kampagner.
Personligt: At kunne koble af fra den travle ar-
bejdsdag og lære at dyrke yoga/mindfuldness. 

BOPÆL
En-families hus

FAMILIE/FORHOLD
Bor sammen med sin mand og 
2 børn på 9 år og 13 år.

JOBTITEL
Digital Marketing Manager

ARBEJDE
Mellemstor virksomhed

UDDANNELSE
Cand. Mag. i Kommunikation

INDKOMST
Kr. 483.000 om året

LOTTE HOLM, 45 ÅR
Den resultatorienterede mellemleder


