
Erbjudande marknadsföringspaket

White Guide 2019
Den 4 mars lanseras den årliga guiden 

över landets bästa restauranger:
White Guide – Sveriges Bästa Restauranger 2019-20

White Guide erbjuder de restauranger som finns listade i årets guide två olika typer av 
marknadsföringspaket. De är speciellt framtagna för er som vill få största möjliga uppmärksamhet  

för er listning i guiden. På nästa sida ser du vad som ingår i marknadsföringspaketen.

VILKA NÅR DU

 whiteguide.se är Sveriges största nyhetsportal för restaurangnyheter och har 
över 120.000 besökare varje månad som genererar över en halv miljon annonstillfällen.

 White Guides besökare är intresserade av det goda livet, gastronomi och uteliv - och
har samtidigt mycket stor köpkraft vilket i hög grad särskiljer White Guide från andra medier.

 Vårt trendmagasin White PAPER med en upplaga på drygt 20 000 ex når
beslutsfattare och opinionsbildare inom restaurangbranschen, konsumenter

intresserade av det goda livet, gastronomi och uteliv.

 Under lanseringen av White Guide Sverige 2018-19 exponerades annonserna i
marknadsföringspaketen för15 000 besökare i månaden.
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Marknadsföring  med White Guide 2019

 Marknadsföringspaket  WG 1
Ett marknadsföringspaket med fokus på att nå ut till en mycket intressant och köpstark målgrupp.
Er restaurang får en stor och extra framträdande annons på White Guides hemsida och en annons i  
White PAPER. Med hjälp av årets metallskylt och en låda med egna guider signalerar ni till alla besökare  
om restaurangens höga kvalitet och position i restaurangsverige.

Pris 9 950:- exkl. frakt och moms 
 10 st guider White Guide Sveriges Bästa Restauranger 2019-20

 Metallskylt till entrén “Rekommenderad av White Guide 2019-20”

 Årsprenumeration på White Paper (4 nr)

 1 st 1/6 sida (68X67 mm) till valfri utgåva av White PAPER under 2019

 Större annonsmodul i annonssektion på whiteguide.se under 12 månader
Länkas till din egen hemsida och till recensionen på whiteguide.se eller valfri text.

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

 Marknadsföringspaket WG 2
Ett lite mindre marknadsföringspaket med fokus på att nå ut till en mycket intressant och köpstark
målgrupp. Er restaurang får en framträdande annons på White Guides hemsida. Med hjälp av årets 
metallskylt och en låda med egna guider signalerar ni till alla besökare om restaurangens höga kvalitet och 
position i restaurangsverige.

Pris 7 750:- exkl. frakt och moms 
 10 st guider White Guide Sveriges Bästa Restauranger 2019-20

 Metallskylt till entrén “Rekommenderad av White Guide 2019-20”

 Årsprenumeration på White Paper (4 nr)

 Annonsmodul i annonssektion på whiteguide.se under 12 månader
Länkas till din egen hemsida och till recensionen på whiteguide.se eller valfri text.

Tillägg: Vid köp av minst 20 stycken White Guide-guider extra. 125:- st, exkl. frakt och moms (ordinarie pris 185:- st)

Millerspath AB jobbar på uppdrag av White Guides 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.


