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Matoppskrift.no  - kort fortalt
 Matportal med informasjon om og oppskrifter på mat og drikke

 spesielt fokusert på diett/allergi, hverdagsmat og norsk mat.

 Og fokuset er pr 2018 konsentrert om oppskrifter med utregnet næringsinnhold og allergener. Og tjenester rundt dette.

 De fleste oppskrifter har utregnet næringsinnhold, pris og allergeninnhold. Utregnet næringsinnhold, 

pris og allergener er unikt i Norge og oppdateres dynamisk etter oppdateringer av innhold og pris 

på ingredienser

 I tillegg flere andre tjenester som:

 Omfattende søkemuligheter

 Utfyllende artikler og guider

 Utfyllende info om ingredienser og deres produsenter

 Utfyllende sammenligninger av oppskrifter, råvarer, næringsinnhold og andre egenskaper.

 Spesielle oppskrifter for dietter, allergier, vegetar, lavkarbo mm.

 Ernæringsinformasjon og info om forskjellige dietter.

 Oppskrifter fra mange forskjellige land.

 Omfattende utvalg av drinker og drikkevarer.

http://www.billettservice.no/
http://www.billettservice.no/


Matoppskrift.no  - bak fasaden
 Drives av aksjeselskapet DatabaseSør AS hvor Knut Pettersen eier100 % av aksjene.

 Nettsidene startet i 2002 og er også en av Norges eldste eksisterende matsider.

 Redaksjon og kontor i Kristiansand.  Webservere står i serverhall i Oslo.  All 
administrasjon og drift foregår over internett.

 Knut Pettersen har selv Crohns sykdom og er veldig engasjert med mat, ernæring, 
diett, allergi ol etter mer enn 35 års erfaring med fordøyelsessykdom. 

 Nettsidene er pr i dag Mars 2018 helt selvstendige og har ikke noe tilhør til andre 
medier eller mediekonsern.

 Finansiering er reklamebasert og for øyeblikket konsentrert gjennom Google 
Adsense og Adwords.  Annonser tas ikke inn utenom dette, men ta evt kontakt.

 Jeg kan som ett forsøk ta inn betalte innlegg og artikler. Se mer info senere i denne 
oversikten

 Sidene er responsive og tilpasset alle skjermstørrelser og enheter

 Alle annonser for spill, gambling, banklån og diverse lokketing tas ikke inn. 

http://www.billettservice.no/
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Demografi og Annonseformater

Ca 270 000 unike brukere per mnd

Ca 400 000 sidevisninger per mnd

 Under 25 år > 10 % 

 25-34 år > 23 % 

 35-44 år > 18 % 

 45-54 år > 18 % 

 55-64 år > 14 % 

 65 år+ > 14 % 

 Desktop: 580x400, 336x280, 300x600 sticky
banner

 Mobil: 320x100, 320x50, 300x250

 Mann > 31%

 Kvinne > 69%

Unike/Sidevisninger
Mars 2018 iflg
Google analytics

Alder

Annonseformater

Kjønn

Fordeling av lesere.
Mobil: 53 %

Tablet: 14 %

Desktop: 31 %

94,5% fra Norge



Betalte innlegg og artikler

 Som nevnt åpner jeg for å ta inn slike innlegg.  Jeg har gjort det 
før men hatt pause i mange år.

 Priser antydet:
 Vanlig innlegg som går inn i mitt system for artikler: kr 750.- + mva. 

Og tillegg for å koble oppskrifter til dette: kr 250.- + mva

 Lesere og visninger på disse: 

 Innlegget vises på forsiden med overskrift og ingress i 3-5 dager, samt 
at hele innlegget ligger i systemet for alltid om ikke kunden ønsker at 
det skal fjernes etter en tid. 

 Innlegg har normalt ca 100 til 2-300 visninger første uke, men helt 
avhengig av innhold + om google kjører de opp i søk. Over lengre 
periode har enkelte innlegg fra 1000 til flere hundre tusen visninger.

 Forsiden har ca 2 – 2.500 visninger i uka, samt at innlegg og vises på 
flere undersider alt etter tema. 

 For mer info ta kontakt på mail.  knut@matoppskrift.no

mailto:knut@matoppskrift.no


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med meg for nærmere info om priser og 

alternativer for annonsering:

Jeg besvarer kun mail.
Knut@matoppskrift.no

mailto:Knut@matoppskrift.no

