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Områdesanalys
PostNords områdesanalys hjälper dig som vill veta vilka som bor i området kring din butik,
eller om du t ex skall etablera en ny verksamhet i ett nytt område, men som inte har tillgång
till något kundregister att göra din analys på. Det valda området jämförs med en jämförelsebas för att tydliggöra vad som utmärker just detta område.

Exempel på Områdesanalysens innehåll:
• Hur ser området runt min butik ut?
• Vilka livsstilstyper/conzoomtyper bor där?
• Vilka grupper kan ha intresse för min produkt/
tjänst?
• Vilka åldersgrupper bor i området?
• Vilken familjestruktur har de i området?
• Hur och var bor de?
• Vad har de för inkomst?
• Livsfas, civilstånd och barn
• Konsumtionsmönster
• Aktiviteter och intressen
• Åsikter/värderingar
• Ja eller nej-tack till reklam
• Innehav av bil, båt, fritidshus etc.
• Ursprung, politiska åsikter
• Medievanor, Internetvanor och Sociala Medier

Pris:
22 000 kr

Så här går det till:
Områdesanalysen utförs av PostNords analytiker i
vårt DM-analysverktyg. Beställning sker genom din
säljare. Finns ingen allokerad säljare kan man ringa
kundservice på telefon 0771-33 33 10, som skickar
dig vidare till rätt kontakt inom PostNord. Leverans
sker i Powerpoint och PDF.

Datakällor:
Analysen bygger på data från Geomatic, UC, Kantar
SIFO och SCB. Geomatic står bakom Conzooms
livsstilsklassificering och bygger på att vi människor har en tendens att bosätta oss nära våra
jämlikar.

Miljöcertifierad distribution:
PostNord är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och
dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik miljödata
till kunder som önskar det.

Villkor:
Särskilda villkor för denna tjänst hittar du på
postnord.se.

Allmänna villkor:
För faktura- och avtalskunder gäller PostNords
Allmänna Villkor för Näringsidkare och andra
organisationer, PAKN. Villkoren finns på
postnord.se/kundvillkor och kan även beställas
från kundservice.
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