
TIDNINGEN SOM DRIVER 
AKTUELLA BRANSCHFRÅGOR

Restaurangvärlden är den enda tidning som driver aktuella branschfrågor för dem som 
arbetar inom den privata restaurangnäringen. Målgruppen är krögare, kockar, sommelierer och 
matsalspersonal som vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i deras omvärld.

Restaurangvärlden i Sverige behöver en initierad tid-
ning som både förmår beröra med aktualiteter och ny-
heter – och som kan göra mer djupgående reportage 
om sånt som engagerar landets restauranger.

Den primära målgruppen består av krögare, kockar, 
sommelierer och matsalspersonal som vill vara uppda-
terade om vad som händer i deras omvärld. 

Den sekundära målgruppen består av livsmedelsföre-
tag, politiker, myndigheter, organisationer och foodies 

som uppskattar en påläst och påstridig mattidning. 
Förutom klassiska porträtt, intervjuer och reportage 

erbjuder Restaurangvärlden en egen smakpanel som 
provar olika produkter i varje nummer. Vi skriver om 
såväl dryck som mat, och vill också lyfta fram de som 
arbetar i matsalen – inte bara kockarna i köket. Slutli-
gen brinner vi för att skriva om hela Sverige – inte bara 
Stockholm – samt att belysa helheten – från råvaran i 
jorden till maträtten på tallriken.

NR MÅNAD VECKA UTG.DAG MAT.DAG

3 Juni 26 27/6 1/6

4 Oktober 40 5/10 8/9

5 November 47 22/11 27/10

Restaurangvärldens kalendarium 2016

4.500 ex (April 2016)

9.000 läsare Orvesto Näringsliv 2015 helår

5 utgåvor/år

Mer om läsarna
12 % av läsarna ingår i en ledningsgrupp

27 % har chefsbefattning
43 % har eget resultatansvar

19 % är hotell/restaurangchefer

Orvesto Näringsliv 2012



MARKNADSPLATS

Priser för 8 införanden (helår)
Modul Format Listpris
Modul 1 57x53 mm 12 000 kr* 
Modul 2 119x53 mm 16 000 kr* 
Modul 3 57x108 mm 16 000 kr* 
Modul 4 119x108 mm 32 000 kr*

Modul inkl. rullande banner på hemsidan: 52 000 kr*

WEBBANNONSERING På restaurangvarlden.se uppdaterar vi dagligen vad som händer i branschen.

Format Format pixlar Fast listpris/2-veckor
Banner 1–2, topp 350x150 px 5 000 kr*
Banner 3, panorama 1080x150 px 7 500 kr*
Banner 4-5, sido 300x430 px 2 500 kr*

NYHETSBREV

Nyhetsbrev är en effektiv kommunikationskanal för dig som snabbt vill nå ut med erbjudanden och
information. Nyhetsbrev utkommer varje måndag med blandande matnyheter inom både offentlig och
privat sektor. I dagsläget har vi drygt 22 000 mottagare.

Annons Format pixlar Listpris  
Topp 615x115 px 7 000 kr* 
Banner A 350x330 px 6 000 kr* 
Banner B 350x330 px 5 500 kr* 

ANNONSFORMAT

Annons Utfallande format Listpris
Uppslag 420x265 mm + 3 mm utfall 45 000 kr*
Helsida 210x265 mm + 3 mm utfall 27 500 kr*
Helsida, fast placering sid 4, 7, 9, 10, stl som ovan 29 500 kr*
Omslag, insida 210x265 mm + 3 mm utfall 30 000 kr*
Baksida, insida 210x265 mm + 3 mm utfall 30 000 kr*
Baksida 210x235 mm + 3 mm utfall 35 000 kr*
Halvsida, stående 87,5x227 mm 18 000 kr*
Halvsida, liggande 180x113 mm 18 000 kr*
Kvartssida 87,5x113 mm 10 000 kr*

Uppslag Helsida Baksida, insida
Baksida

Halvsida, stående Halvsida, liggande Kvartssida, stående
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BILAGOR

Tester visar att en tidningsbilaga ger upp till 10 gånger högre svarsfrekvens än oadresserad direktreklam. Din 
bilaga kan dessutom se ut nästan hur som helst och nå en köpstark målgrupp till en mycket låg kontaktkostnad. 
Det finns en mängd beprövade aktiviteter att välja mellan:

Fasta bilagor Limmade på annons och som varuprov 
Lösa bilagor Maxformat 190x245 mm, minst 105x148 mm
Plastade Inplastade bilagor med t ex aktivitetsbrev till t ex återförsäljare

Lösa < 50 g 5:50/st* > 50 g offert 
Sampling    offert

ANNONSKONTAKT

För ytterligare information om annonsering i Restaurangvärlden, eller annonspaket med Magasin Måltid, kontakta 
Robert Wallner på 08-23 45 32, robert.wallner@mediakraft.se eller annonssäljare Magnus Svenlert 076-306 77 26, 
magnus.svenlert@mediakraft.se.

ANNONSMATERIAL  
Vi tar endast emot digitalt material. För teknisk information gå in på www.mediavanner.se 
Har du frågor om material kontakta Anneli Bonde, anneli.bonde@mediakraft.se eller på 08-23 45 36.
Behöver du hjälp med formgivning av din annons? Ta gäna kontakt med Kathleen Graphic Design på 
0704-26 17 77 eller info@kathleen.se för prisuppgift. Se även info på www.kathleen.se eller LinkedIn.

PRISER OCH BEGÄRD PLACERING
Samtliga priser är inkl. reklamskatt och exkl. moms. 
För begärd placering: 10 % pristillägg.

BEORDRINGSUPPLYSNINGAR
Annonser kan flyttas eller annulleras om önskemål meddelas tidningen senast två månader före införingsdag. 
Ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt 
material ansvaras ej.

* Alla listpriser exkl moms.

ANNONSERA ÄVEN I MAGASIN MÅLTID
Sveriges enda tidning om offentlig gastronomi heter Magasin 
Måltid och den kommer ut med 6 nummer om året. Magasin 
Måltid skriver om sånt som berör kockar, köksbiträden, kost- 
chefer, upphandlare, poltiker, personer inom livsmedelsbrans-
chen och andra som direkt eller indirekt ansvarar för de mål- 
tider som över 3 miljoner svenskar äter varje dag.

Eftersom Magasin Måltid samtidigt är medlemstidning för 
kostchefernas medlemsorganisation Kost & Näring – når vi 
också en majoritet av kostcheferna i Sverige.

Magasin Måltid finns inte bara som tidning, utan också på 
nätet samt i sociala medier – där vi är en ofta citerad källa och 
en naturlig mötesplats för målgruppen.

Nå de som 
jobbar inom 

offentlig 
gastronomi!

Begär offert för paketpris Restaurangvärlden & Magasin Måltid.
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