PRISER OCH TEKNISK INFO
När vi en gång i tiden startade Nöjesguiden i Malmö var vi Europas första gratisdistribuerade tidning. Under de 35 år som har gått har vi spridits till
Stockholm, Göteborg och Mellansverige. Vi har sett andra publikationer födas och dö medan Nöjesguiden har förblivit Sveriges viktigaste kulturoch nöjestidning. Förutom att ha oslagbar koll på vad som händer inom lm, musik, spel, mode, litteratur, konst, scen, krog, klubb och tv har vi tagit
ett stadigt grepp om de samhällsfrågor som det pratas mest om i vår målgrupp, från storstädernas bostadskriser till den allt mer utbredda främlings entligheten. På nojesguiden.se har vi de senaste åren dessutom mångdubblat tra ken och ökat räckvidden genom att varje vecka bjuda på pro
lerade skribenter och populära bloggare. Även där står vi för den bästa guidningen till våra storstäder och tipsar om allt ifrån de bästa matbutikerna
och vintageshopparna till de främsta klubbarna och mest omtalade artisterna.
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