
White Guide har genom sina initierade tester och rankningar av Sveriges bästa restauranger 
och caféer skapat ledande guideprodukter under många år. 

De läses av alla som söker den mest trovärdiga informationen om det växande utbudet av livets 
goda. Dags för den nya White Guide Hotel+Bar 2019, som lanseras den 3 december som bok, 

web och app – på svenska och engelska. Guiden ges ut av White Guide Global, 
och får bred spridning både i Sverige och internationellt.

Guiden kommer att vägleda aktiva och kräsna utelivskonsumeter till de bästa och roligaste 
bar- och dryckesupplevelserna. Rent guidematerial varvas med vassa trendrapporter 
och underhållande personskildringar, från såväl bakom som framför bardisk och glas. 

I guiden är såväl barer som vin, öl och alkoholfritt välkomna att annonsera.

Lansering 3 december

Sveriges bästa barer i nya White Guide 
- och separat drinkbok för fri distribution på barerna

Raka vägen till de mest kräsna bargästerna

White 

GUIDE 



FÖR ANNONSBOKNING KONTAKTA MILLERSPATH AB
Pelle Lindberg 0705-71 74 42 eller Jacob von Sydow på 08-120 582 34

whiteguide@millerspath.com – www.millerspath.com/whitegudie

Annonsera i White Guide 2019

Särtryck med 
sponsrade drinkrecept för fri distribution på 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.

Vi erbjuder nu producenter och importörer att sponsra drinkrecept (helsida) med angivande av varumärke  
i receptet, fristående för sig eller kopplat till en annonssida (tillsammans ett uppslag). Vi ombesörjer 
fotografi och textredigering för att uppnå en enhetlig receptdel. Sponsrade recept kommer att 
annonsmärkas.

Produkt   Utgivning Materialdag Recept Pris

HELSIDA recept eller annons i drinkbilaga 3 december  5 november 25 oktober 15 900 SEK

UPPSLAG annons+recept i drinkbilaga 3 december  5 november 25 oktober 28 500 SEK

HELSIDA annons – 2:a el 3:e omslag 3 december  5 november  17 900 SEK

HELSIDA annons – 4:e omslag 3 december  5 november 25 oktober 19 900 SEK

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

Priser är exkl moms.

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

  Drinkbilagan på minst 36 sidor distribueras i 10 000 exemplar till 50 White Guide listade barer med 
spridning till barpersonal och bargäster (via eget ställ).
  Utgivare är White Guide Global AB. 

WWW.ARCUSSWEDEN.SE DRINK RESPONSIBLY!

HANDCRAFTED 100% ORGANIC RYE VODKA 
MADE WITH FRESH SPRING WATER FROM 
THE MOUNTAINS OF JÄRVSÖ IN SWEDEN.

GINGER

ARTNR:  30013
PRIS: 327 KR

ALK: 40%

Alkohol kan
skada din hälsa.

Drinknamn 

30 ml Smirnoff Vodka No 21
20 ml Giffard Pamplemousse (blodgrapefrukt)
2 tsk råsocker
20 ml färsk limejuice
10 ml myntasockerlag
20 ml mangojuice
6-8 myntablad

Lägg råsocker, lime och myntablad i glaset. Rör upp försiktigt för 
att inte krossa myntabladen. Lägg i resterande ingredienser och 
alkohol, fyll på med krossad is och rör försiktigt. Garnera med 
myntakvist eller mangoskiva.

Ända sedan baren öppnade 2007 har den egenkomponerade drin-
ken serverats. Mango och blodgrape fungerar förträffligt tillsam-

mans och presentationen i mugg ger presentationen en egen touch. 
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