
partnerintroduktion

- et univers for seniorersen ior i n fo .dk

SÅDAN FINDER DU
DET GRÅ GULD PÅ NETTET

KOM I GODT SELSKAB
PÅ SENIORINFO.DK

GØR SOM PFA PENSION,
TISCALI, HYUNDAI, DFDS,
SEAWAYS

KOM PÅ SENIORINFO.DK
NU

VESTA MANAGEMENT A/S � RUNGSTED STRANDVEJ 292 � 2970 HØRSHOLM
TELEFON 45 76 45 22 � TELEFAX 45 76 45 33 � MAIL@VESTA.DK

Forskningsminister Birte Weiss får en
seniorinfo t-shirt af JøJørgen Vesta

fo.dkm seniorinfoFacts om

Sagt om sen ior in fo .dk

seniorinfo.dk:
� Udviklet af Jø ta A/Srgen Vesta
� 999 af Lanceret 28. december 19
 Æ and,ldremobil iseringens forman
   fhv. minister Ivar Nørgaard
� Et univers for seniorer 
� Gratis for brugere Gr
� nansieret af sponsorer Fina
� marbejder med Sama Æ gen, Danmarksldremobil iseringe
  stø te rste æ 000 medlemmer,ldreorganisation med 450.00

okalforeninger og 53 datastuer  1048  lo

HELT KORT1

� DR�s radioavis
� TV2�s nyheder
� hvervsradio Danmarks  Erh
� Dagbladet Bøørsen
�  Tidende Berl ingske T
� ds Posten Jyllands P
� ErhvervsBladet E
� ComputerWorld
� Og mange flere

PRESSEOMTALE2

om seniorinfo.dk:

Brugeranalyse:
� Gennemsnitsalder 66 år
�� 54 54% på internettet i dag
� Bruge sene seniorinfo.dk med fordel? Ja 86%
� seniorinfo.dk en su en succes? Ja 98%

Kilde, brugeranalyse 24. maj 2000 blandt delegerede ti l
Ældremobil iseringens årsmøde

DET MENER SENIORERNE3

�Det er glædeligt, at Ældremobiliseringen i samarbejde med andre
har fået stablet seniorinfo.dk på benene. Det er netop sådan nogle 
steder på nettet, der gør, at man som nybegynder kan finde noget at 
gå ud fra".

Sagt af forskningsminister Birte Weiss
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Annoncører kan vælge at
præsentere relevante
informationer på følgende 3
måder: Erhverv  Standard  Basis

Partnere får udover alle de under
Annoncør Erhverv listede
muligheder følgende 3 produkter
at vælge imellem: Guld   Sølv  
Bronze
Yderligere specifikationer og
bestilling på www.seniorinfo.dk

Alle brugere kan gratis søge og
finde ønskede infor-mationer,
benytte gratis annoncer, chatte,
debattere m.v

ANNONCØRER

PARTNERE

HØJ KVALITET
TIL BEDSTE
PRISER

DETDET GRÅ GULD

Vi leverer Internet værktøj til aktører i den hastigt
voksende seniorbranche, og har netop frigivet den
seneste version af webportalen seniorinfo.dkeniorinfo.dk

Den nye version indeholdeolder en alment tilgængelig
del, hvor alle har adgadgang til emner som nyheder,
kontakt, økonomi, m, markeder og service, samt en
gratis annoncør dedel for private med eget personligt
login og annoncecer indenfor job, personlige annoncer
og køb og salg.

Adganggsbeskyttet
afdelingg
I tillæg hertil er deer en adgangsbeskyttet afdeling,
hvor professionelle ve virksomheder, organisationer
m.v. i seniorbranchenen kan fåå overblik over branchen
og nem adgang til kontntakt med seniorbranchens
øvrige aktører.

Basen er etableret på basis af af et samarbejde med
Dun & Bradstreet, og indeholderder til at starte med
mere end 104.000 registreringer.r

Alle lle organisationer, virksomheder og minministerier i
berørinring med seniorer inviteres via seniorinfrinfo.dk til
at bidrageage til den kontinuerlige udbygning af
universet forfor seniorer.

SSeniorinfo.dk samarmarbejder med organisationen
ÆÆldreldremobiliseringen me med 450.000 medlemmer, og er
bl.a.  spo sponsoreret af PFA PeA Pension,  DFDS Seaways,
Hyundai Bil Bil Import, og Tiscali Wali World Online Internet
m.fl.

Samlingsstedstedet
Målet for seniorinfo.dk er på sigt asigt at blive
samlingsstedet for alle danskere med imed interesse for
seniorer.

BRUGERE

Vil du vVil du væ verfor det rigeste og hurtigstre synlig overfo
 segment pvoksende segme å tet... nettet..

t brugeunde til at brugode grunde
seniorinfo.dk
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BEFOLKNINGSPROGNOSE
Danmark 60 år+ 2000 - 2040

rerSSeniorerSeniorer

olkningBefololk

Der er 1.045.579 seniorer i
Danmark*�

Kilde: Danmarks statistik 2001

..og adgang til PC & internet

IDC analyse viser:

Kilde: IDC, 2000

at mere end hver tredjeer tred
pensionist i dag har en PCag har e

næsten hver fjerde desudenver fjerde de
har adgang til  Internettetgang til  Intern

Har PC og internet: 25%C og internet: 25%
Har PC: 14%
Har ikke PC: 62%%

Det svarer til en fordobling på
blot et år

   de har stor disponibel indkomst  

Stigning i disponible indkomster
1983 � 1993

Kilde, institut for fremtidsforskning

18-66 årige, + 11-12%rige, + 11-12%

+67 årige, + 21%%

+67 årige, 80% af alle 18-660% af al
åriges indkomst i 1993dkomst i 1

25% af de +66de +66 åårige har hrige har øjere
disponibel  indkomst end
gennemsnittet for de 18-66 årige

�de har stor formue�

�de har stor formue�

Kilde, institut for fremtidsforskning

Ældres nettoformue 1993:
275 Milliarder eller lige sliarder eller lig å
meget som de 18-66 som de 18 åårige

De 46-50 åriges pensions-riges pens
opsparing vil som 60 vil som 60 årige i 
gennemsnit være cirka kr.e cirka
725.000 eller  cirka 75% mere00 eller  cirka 75%
end de som fyldte 60e som fyldte 60 åår i 1994


