Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne

Læseranalyse
Resultater

40.500 læsere bruger i
gennemsnit mere end
18 minutter på at læse
Teknovation

Aktuel viden - høj faglighed!
9 ud af 10 får ny viden ved læsning af Teknovation

På vegne af Teknovation gennemførte
A&B Analyse en kvantitativ læserundersøgelse
i perioden fra den 15. september til den 3. oktober
2016. Indsamlingen af data er foretaget via
internettet som selvudfyldt spørgeskema.
I denne folder vil analysens resultater
blive præsenteret.
Som tak for, at vores læsere har givet sig
tid til at udfylde spørgeskemaet, har
Teknovation doneret kr. 5.000 til Børnecancerfonden.

Teknovations læsere
interesserer sig for
følgende områder:
10.125 læser om Additive ManufacturingIndustriel IT (Cad/Cam)
4.860 læser om Afkortning
21.060 læser om Automation/Robotter
3.645 læser om Finansiering
7.290 læser om Køle-/smøremidler
16.605 læser om Måleteknik
12.150 læser om Overfladebehandling/Slibning
10.935 læser om Pladebearbejdning
10.530 læser om Plastteknologi
21.465 læser om Spåntagning
14.580 læser om Stål/Letmetaller
9.720 læser om Svejsning/Sammenføjning
6.075 læser om Transmissioner/Lejer
15.390 læser om Uddannelse/Forskning
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Vores læsere - dine kunder!
Din direkte kontakt til Metal-, Plast- og Maskinindustrierne

Resultater vedrørende
den fysiske udgave
af Teknovation:
90 % træffer beslutning om indkøb til deres
virksomhed, og 40 % har svaret, at de altid er med
i beslutningen om nye investeringer.
64 % har kontaktet leverandører på baggrund af
annoncer eller artikler i Teknovation.
94 % svarer at de bliver tilfredsstillende
orienteret om branchen, når de læser
Teknovation.
96 % bedømmer kvaliteten af artikler og nyheder
i Teknovation som værende tilfredsstillende,
heraf vurderer 60 % kvaliteten som god eller
meget god.
97 % læser regelmæssigt de faste sider om
innovative maskiner og produkter.

Aktuel viden - høj faglighed!
9 ud af 10 får ny viden ved læsning af Teknovation

Resultater vedrørende
www.teknovation.dk og
”Teknovation Update”:
Hjemmesiden teknovation.dk har
40.609 absolut entydige besøgende.
(Google Analytics, 1. oktober 2015 til 30. september 2016).

94 % bedømmer kvaliteten af artikler og nyheder
på hjemmesiden teknovation.dk som værende
tilfredsstillende.
70 % kender og besøger regelmæssigt
hjemmesiden teknovation.dk.
90 % åbner og læser regelmæssigt
det elektroniske nyhedsbrev
”Teknovation Update”.

Vores læsere - dine kunder!
Din direkte kontakt til Metal-, Plast- og Maskinindustrierne

Teknovations
læsere er
beslutningstagere:
90 % træffer beslutning om indkøb til deres
virksomhed, og 40 % har svaret, at de altid er
med i beslutningen om nye investeringer.
96 % bedømmer kvaliteten af artikler og nyheder
i Teknovation som værende tilfredsstillende,
heraf vurderer 60 % kvaliteten som god
eller meget god.
Vores mere end 40.500 læsere bruger
i gennemsnit over 18 minutter på at
læse Teknovation.

Vores læsere - dine kunder!
Din direkte kontakt til Metal-, Plast- og Maskinindustrierne

Teknovations læseres
primære arbejds-/
ansvarsområde er:
Ejer/direktør
Salg/indkøb
Ingeniør
Tekniker
Andet
Driftsleder/værkfører
Industritekniker
Undervisning/forskning
Produktionschef
Administration
Værktøjsmager

32 %
15 %
13 %
10 %
10 %
6%
4%
3%
3%
2%
2%

Sydvestvej 110, 1. • 2600 Glostrup • Tlf. +45 4613 9000 • Fax +45 4613 9021

www.teknovation.dk • info@teknovation.dk

