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DanmarkC TV
DanmarkCTV er Fredericias helt egen lokal-forankret tv-station, med rødderne godt
plantet i det lokale liv og lokalkulturen.
Vi dækker de lokale nyheder, den lokale kultur samt andre historier og information der
har værdi for den lokale Fredericia borger, fra hele Fredericia og omegn.
DanmarkCTV sender mange populære udsendelser, dokumentarserier og nyheder via
traditionelt TV ¹, kabel TV ², online via 24/7 Web-tv og vores andre sociale medier.
DanmarkCTV modtager statsstøtte. Det sikre dig en helt objektiv
formidling, uden påvirkning fra tredjepart, herunder annoncører eller
politisk agenda.
DanmarkCTV, har ingen ejerskab-kreds eller privat ejer, hvilket betyder
at der ikke skal skabes overskud til investorer eller lignende.
Alt økonomi går derfor direkte til tv produktion.
Vores kabel-tv og æterbåret
antenne-signal rækker fra Horsens og
helt ned til den dansk-tyske grænse.
Dermed er der altid et højt seertal på
vores udsendelser der bliver sendt ud.
Som medie-partner, sikre du innovative
tv produktioner, for hver en krone.
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Fakta om DanmarkCTV³

Vi rammer +800.000
borgere

1.
2.
3.

MUX-1 det nye digitale sendenet
YouSee kabel tv kanal
Reel data fra 2021

+3.700 Offentlige
Video On Demand

+270.000 delings
rækkevidde

Statistikker for lokal tv

Hvem er vores seere?
Vores hovedbeskæftigelse er nyheder og lokal tv fra fredericia og omegn under
MUX-1 - Dansk Flow-tv, dette bliver sendt ud til hele Syd- og Sønderjylland. Fra
Horsens ned til den dansk-tyske grænse, og rammer potentielt 800.000 borger.
I 2015 var den sidste MUX-1 (ﬂow-tv), publikumsundersøgelse lavet. Den seneste
måling viste følgende.

¹

~37.000 aktive
husstande

~66.000 apparater
egnet for TV

~55.000 Seere
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Den gennemsnitlige borger fra 19-71+ bruger 174 minutter dagligt på ﬂow-tv og
dette passer med et fuldt programforløb fra os. Et fuldt programforløb er på 180
minutter.

Der kan derfor garanteres omfattende tv-eksponering på daglig basis².

1.
2.

MUX-1 og KUM.dk mediernes udvikling
Lokal tv, tjek program oversigt for information omkring sendetidspunkter

Statistikker for online rækkevidde

Hvem er vores modtagere?
¹

DanmarkC TV og tal²
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~30.000 Unikke
besøgende/mdr.

+10.000 Facebook Følgere

1.
2.
3.

~100.000 Artikel
Visninger/mdr.

+15.200 Timers Visningstid

2.600.000 Unikke seer eksponeringer
Reel data fra 2021
Gennemsnitlig antal unikke læsere der ser artikel, ved første deling på social
media

~7.000 Unik³
Rækkevidde pr.
artikel

Tilgængelig på alle platforme

