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HELSIDA
260 x 360 mm 
+ 5 mm utfall

Pris: 19.900:-

HALVSIDA
Stående 
111 x 335 mm
 

Liggande
227 x 165 mm

Pris: 11 900:-

KVARTSSIDA
Stående:  
111 x 165 mm  
Liggande:  
227 x 80 mm 

Pris: 7 500:-

UPPSLAG
520 x 360 mm
+ 5 mm utfall

Pris: 32.900:-

Nöjesguiden Bästa Drycker är en väldesignad, ambitiös och skarpsynt bilaga om allt det bästa från
dryckesvärlden. Nöjesguiden Bästa Drycker ges ut sex ggr/år och är tillgängligt på ta-själv-basis från 
Nöjesguidens noggrant utvalda distributionspunkter i form av barer, restauranger och hotell med 
fullständiga rättigheter i en upplaga på 30.000 ex.
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Nummer 4 2019

ÅTERKOMSTEN
HOT SHOT, DET TIDIGA 90-TALETS GIGANT, VILL HA TILLBAKA SIN POSITION

30 ÅR UTAN ÖLFÖRBUD 
PÅ ISLAND

SICILIEN 
UNDER SKÖRDETIDER

DET JAPANSKA 
NATURVINET ÄR HÄR
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Nummer 5 2017

Hampus
“PÅ JOBBET ÄR JAG 

PERFEKTIONIST”

HÅLLBARA COCKTAILS MED 
JOSEPHINE SONDLO

FRUKTSTEREOS 
CIDERREVOLUTION

SÄSONG FÖR 
SLOE GIN

Nummer 2 2018

Barupplevelser
BARCHEFER OM HUR DE ERBJUDER 

DIG EN BRA KVÄLL

VIN
DET NYA SPANIEN

VÅRDRINKAR
OCH VAR DU DRICKER DEM

PAPPY VAN WINKLE 
LEGENDARISK BOURBON

Nummer 3 2018

Det Svenska 
Spritundret

ABSOLUTS ANNA MALMHAKE 
OCH HELA SVENSKA VIN- OCH 

SPRITBRANSCHEN HAR SIKTET UPPÅT

SVERIGES BROKIGA 
SPRITHISTORIA

WINE MECHANICS
URBAN WINERY I GÖTEBORG

GRUSGRUS
TRANANS NYA VINBAR I STOCKHOLM

Nummer 2 2020

Dubbel glädje
PURITY VIDGAR PORTFÖLJEN MED GINSERIE

LÅDVIN GÖTEBORG SVENSKA VINGÅRDAR

När vi en gång i tiden startade Nöjesguiden i Malmö var vi Europas första gratisdistribuerade tidning. Under de 40 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 vik-
tigaste kultur- och 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.

KÖNSFÖRDELNING

ÅLDERSFÖRDELNING

LÄSARFAKTA                   ORVESTO KONSUMENT 2014: HELÅR  

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA OSS

NÖJESGUIDEN KONCEPT
Nöjesguidens konceptavdelning jobbar med

idé och produktion inom print, digitalt och event. 
Vi kan allt om vår målgrupp och älskar att jobba med

varumärken på sätt som är smarta, naturliga och e ektiva. 

Vill du ses och prata om unga vuxna storstadsbor,
content och kommunikation – skicka ett mail till:

koncept@nojesguiden.se

●

   52,9% KVINNLIGA LÄSARE

47,1% MANLIGA LÄSARE         
●

● 16–24

● 25–34

● 35–44

● 45–54

● 55–64

● 65–80

18,8%
26,3%

10,7%

12%
10,5%21,7%

N är vi en gång i tiden startade Nöjesguiden i Malmö var vi 
Europas  första gratisdistribuerade tidning. Under de 32 år
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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 populä-
ra 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.

Chefredaktör 

PELLE TAMLEHT
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WRAP
Pris: 95.000:-

(Omslag, sid 2, 
sid 3, baksida)

2022 UTGIVNINGAR MANUSSTOPP

Nr 1 22/Feb 07/Feb

Nr 2 26/Apr 11/Apr

Nr 3 14/Jun 30/May

Nr 4 23/Aug 08/Aug

Nr 5 18/Oct 03/Oct

Nr 6 13/Dec 28/Nov

PRISTILLÄGG
Baksida – 50%
Sidan 3 – 25%
Sidan 5 – 20%

Sidan 2 och insidan 
baksida (näst 

sista sidan) – 15%


