
Vill du synas i Sveriges bästa sällskap?

White Guide Hotel+Bar 2019
nybakad och rykande het från Sveriges ledande guidesystem 
Genom sina initierade guider har White Guide i många år sett till att aktiva, passionerade restaurang- 
och kafégäster hamnar på rätt ställe. White Guide Nordic och 12forward hjälper på motsvarande sätt 

i nternationella gäster att hitta rätt i krogutbudet. Men alla behöver också initierad information om goda 
hotellupplevelser av olika slag – och vilka trender som gäller inom hospitality i stort. Nu får både svenska 
och internationella gäster denna guidning till det bästa Sverige har att erbjuda i White Guide Hotel+Bar 

2019 – och till sommaren samma guidning till hela Norden, då nya White Guide Nordic kommer. 
Båda guiderna publiceras som bok, webb och app, de senare med full bokningsfunktionalitet.
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FÖR ANNONSBOKNING KONTAKTA MILLERSPATH AB
Pelle Lindberg 0705-71 74 42 eller Jacob von Sydow på 08-120 582 34 

eller via mejl whiteguide@millerspath.com

Annonsera i White Guide 2019

White Guide Hotel+Bar 2019 ges ut av White Guide Global AB, publiceras på både svenska och engelska och 
får bred internationell spridning. Genom våra nätverk når den inte bara en aktiv och inflytelserik publik utan 
också hela branschen med alla dess aktörer, beslutsfattare och influencers. Det är den perfekta kanalen att 
profilera sitt varumärke, berätta om sin produktutveckling, sitt hållbarhetsarbete och sina medlemsförmåner.

White Guide Hotel+Bar 2019 utkommer den 3 december och ligger ute under hela 2019. Den tryckta 
upplagan är minst 12 000 exemplar och hotell kan göra efterbeställningar av egen upplaga till sina gäster. 
Whiteguide.se är med sina 60,000 unika besökare/månad en mycket stark mediekanal och i vårt newsletter 
till närmare 40 000 medlemmar, så kallade ”guiding guests”, finns möjlighet att både annonsera och komma 
med attraktiva erbjudanden.

Format  Utgivning Materialdag Pris

HELSIDA White Guide – Hotel+Bar 2019 3 december  2 november 19 500 SEK

UPPSLAG White Guide – Hotel+Bar 2019 3 december  2 november 34 900 SEK

HELSIDA , White Guide – Hotel+Bar 2019 i både svenska och engelska kapitlen  24 500 SEK

UPPSLAG, White Guide – Hotel+Bar 2019 i både svenska och engelska kapitlen  43 900 SEK

PAKETPRIS

HELSIDA och Bannerannons (250X250 px) på whiteguide.se under två veckor  23 500 SEK

För övriga format och kostnader på whiteguide.se – Fråga din kontaktperson om aktuella erbjudanden. 

Materialspecifikation: 110X194 mm i stående format + 3 mm skärsmån för utfall.
Tryckoptimerad PDF-fil innehållande endast CMYK färger. Upplösning 300 dpi. Tryckprofil ISOcoated.

White Guide ger även ut White Guide – Sveriges Bästa Restauranger, White Guide – Sveriges Bästa Caféer, White Guide Nordic på 
engelska, lokala utgåvor och kvartalsmagasinet White PAPER.

Priser är exkl moms.
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Hotel J

Grand HôtelPop House

Nofo Hotel & Loft

Generator

huset mittemot och Hötorget emel
lan ligger Haymarket verkligen mitt 
i smeten. Trots all action kan man 
en bit upp i huset få en tämligen 
tyst natts sömn, i synnerhet om 
man väljer ett rum utan fönster 
eller in mot innergården med sitt 
lilla gym. Detta är en stor och  
komplicerad byggnad och att ta sig 
igenom huset har aldrig varit lätt 
och förvirrad skyltning underlättar 
inte precis att hitta sitt rum. Rum
men varierar i storlek och läge, men 
är under sin lite lyxiga art decofer
nissa tämligen standard. Det mesta 
finns på plats, även om tvål och 
schampoautomater tar ner lyxkäns
lan. Detta är dock en del i Scandics 
hållbarhetspolicy – detta är hotell
bolaget som uppfann ”handduken 
på golvet om du vill ha den tvättad”, 
idag ett globalt fenomen. Högre 
upp i huset ligger dryga dussinet 
sviter som i takt med sina kvadrat 
ökar i komfort och glamourfaktor 
även om äkthetskänslan aldrig rik
tigt vill infinna sig. Serviceleveran
sen är informell på typiskt skandi
naviskt sätt men vänlig och person
lig när man väl får kontakt. Frukost
buffén är generös, väl genomtänkt 
och presenterad. Äggstationen bju
der på äggröra gjord i huset på lak
tosfri mjölk.
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EXCEPTIONELL NIVÅ
Boende 32
Ellensviksvägen 1, 
131 28 Nacka Strand
Tel 08-601 30 00
Webb hotelj.com
Ingår i Nobisgruppen

Chic östkustkänsla utanför stan

Beläget en kort båttur (eller för all 
del biltur) från city med ljuvlig 
utsikt över Stockholms inlopp och 

saknar ingenting, ett plus för att 
mycket är lokalproducerat och eko
logiskt. Afternoon tea, några av Sve
riges bästa bartenders, stjärnkocken 
Mathias Dahlgrens Matbar i huset 
och det svenska smörgåsbordet på 
Verandan fixar hunger och törst 
övriga tider. Missa inte Nordic Spa 
& Fitness i källaren som drivs av 
Sturebadet.
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EXCEPTIONELL NIVÅ
Boende 33
Hötorget 13-15, 
111 57 Stockholm
Tel 08-517 26 700
Webb scandichotels.se/hotell/sverige/
stockholm/haymarket-by-scandic
Ingår i Scandic Hotels

Effektiv underhållningsmaskin I 
Garbo-stass

Jodå, hon jobbade verkligen som 
expedit på varuhuset Paul U Berg
ström, där hon upptäcktes som 
mannekäng på hattavdelningen, 
startskottet för en filmkarriär som 
skapade filmhistoriens största 
stjärnlegend. Greta Garbo var det 
givna temat när gamla PUB konver
terades till glamoröst hotell i början 
av 2016, efter en lång och plågsam 
nedgång till andra klassens galleria. 
Garbotemat är dock tämligen 
grunt, en lätt makeup snarare än 
en djupgående makeover. Bakom 
den glada jazz agekulissen är detta 
den effektiva övernattningsmaskin 
som är Scandics grundrecept, om 
än här baserat på ett utbud av bar, 
café och restaurangkoncept, som 
skapar ett härligt sorl stor del av 
dygnet. I själva verket är Haymar
ket en underhållningsmaskin som 
lockar tusentals gäster genom 
entrén över en helg. Med Konsert

Snabbfilen till de mest 
kräsna hotell- och 
bargästerna och 
branschens influencers 
och beslutsfattare.
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