
Årets stora nyhet från White Guide

Sveriges 65 bästa barer
Nya White Guide Hotel+Bar med 60 barer lanseras i början av december 2018 – som guidebok, app 

och webb. Med White Guide Global AB som utgivare görs den på både engelska och svenska och får en 
bred internationell spridning. Ett urval av de svenska barerna  kommer också att presenteras i nya White 

Guide Nordic, som publiceras inför sommarsäsongen 2019.

Guiden kommer att vägleda aktiva och kräsna utelivskonsumeter till de bästa och roligaste bar- och  
dryckesupplevelserna. Rent guidematerial varvas med vassa trendrapporter och underhållande person-

skildringar, från såväl bakom som framför bardisk och glas.

MARKNADSFÖRINGSPAKET WHITE GUIDE BAR

White Guide erbjuder nu de barer som finns listade i årets guide ett marknadsföringspaket. Det är speciellt 
framtagna för er som vill få största möjliga uppmärksamhet för er medverkan i guiden och möjlighet att skaffa 

nya gäster via White Guides nätverk. På nästa sida ser du vad som ingår i marknadsföringspaketet. 

EN UNIK MÅLGRUPP – PASSIONERAD, AKTIV OCH INFLYTELSERIK

 White Guides användare är passionerat intresserade av gastronomi, uteliv, resor och det goda livet i stort. 
De spenderar generöst och är ofta opinionsbildare i sina nätverk.

 Whiteguide.se har 80 000 unika besökare varje månad som genererar över en halv miljon annonstillfällen. 
Under lanseringen av White Guide – Sveriges Bästa Restauranger 2018-19, exponerades annonserna 

i marknadsföringspaketen för över 150 000 besökare i månaden. 

 Närmare 38 000 användare har signat upp sig som medlemmar (guiding guests) med fri tillgång till all information 
på webben och via ett nyhetsbrev, som nu också kommer att innehålla nyheter om och recensioner av barer.  

 Whiteguide.se är idag Sveriges största nyhetsportal för restaurangnyheter. I oktober lanseras en helt 
ny White Guide-webb med plats för en särskild hotellsektion.

FÖR BOKNING KONTAKTA MILLERSPATH AB
Jakob von Sydow 08-120 582 34  eller Ulf Steinvall 070-999 89 98. whiteguide@millerspath.com 

På nästa sida ser du vad som ingår i marknadsföringspaketen. Barer som förbokat marknadsföringspaket, men som av 
olika skäl inte kommer med i det slutliga urvalet, har alltid full avbokningsrätt.
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FÖR BOKNING KONTAKTA MILLERSPATH AB Pelle Lindberg, VD, 

Jakob von Sydow 08-120 582 34  eller Ulf Steinvall 070-999 89 98 Millerspath AB 0705-71 74 42

whiteguide@millerspath.com 

Marknadsföring  med White Guide 

 Guiden tas fram med samma höga redaktionella kvalitet som de etablerade restaurang- och caféguiderna 
och premierar liksom dessa personlighet, innovation, hållbarhet och ambiance. White Guide har tidigare 

publicerat barguide i White Guide Sveriges Bästa Restauranger 2011 och 2012.

Marknadsföringspaket White Guide Bar
Paketet maximerar effekten av att ha blivit utvald – både hos White Guides användare och övrig barpublik.  

Er bar får en stor och extra framträdande annons på White Guides hemsida och en annons i vårt 
trendmagasin White PAPER. En elegant metallskylt vid entrén signalerar till alla gäster era unika fördelar och 

position som en av Sveriges bästa barer. Parallellt med guiden producerar vi en speciell trycksak på minst  
36 sidor som går till alla barer i guiden (med tillstånd att servera dryck med alkoholhalt över 15 procent)  
för fri distribution till deras gäster. Utöver samma redaktionella innehåll som barguiden får drinkboken  

ett eget omslag och 12 cocktail-/drinkrecept.

Pris 9 990:- exkl. frakt och moms  
 Metallskylt till entrén: Recommended bar by White Guide 2019
 10 st böcker White Guide Hotel+Bar 2019 
 Särtryck av White Guide drinkbok med sponsrade drinkrecept 

– minst 36 sidor med eget exponeringsställ, 150 exemplar.
 Årsprenumeration på White PAPER (4 nr) 
 1/6 sides-annons (68X67 mm) till valfri utgåva av White PAPER under 2019 
 Större annonsmodul i annonssektion på whiteguide.se under 12 månader
Kan länkas till egen hemsida eller till vår recensionstext

 Roterande annons (250x250) i annonseringsspalten på whiteguide.se

Millerspath AB jobbar på uppdrag av White Guide Global AB för införsäljning av marknadsföringspaket, annonsering i White Guide, 

White PAPER liksom White Guides nyhetsbrev och webb. Millerspath har ingen insyn i White Guides redaktionella arbete.
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