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             Frossa bland läckra bröllopstårtor

• Hitta er perfekta bröllopsresa!

• Lyxiga hotell

• Kryssning i Västindien

BröllopsBröllops
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Se sid 374THAILANDTävling

Finn din
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När du vill gifta dig med livet
 
 

 

sandberg • Nybrogatan 9, Stockholm • www.sandbergsweden.com 

Belleringar 19 200 kr & 43 200 kr

Fira livets lyckligaste stunder genom att hänga fler stenar på din vigselring allt eftersom.  

Varje ring blir personlig och helt unik. Inspireras av färger och material på www.sandbergsweden.com.
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UnderUnderLyxigt

Finn din

KLÄNNING
Över 250 olika modeller

Omslag_SE_PRIMA.indd   1
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Alkohol i samband med arbeteökar risken för olyckor.

www.freixenet.se

Alkohol i samband med arbeteökar risken för olyckor.

 

Freixenet Carta Nevada,  75 cl. Art.nr 7743, Pris 69 kr.

Freixenet Cordon Negro,  75 cl. Art.nr. 7738, Pris 72 kr.

Fortsätt planeringen på www.brollopsmagasinet.se

Mer än

380sidor!

Klänningarna  |  Herrkläderna  |  Ringarna  |  Morgongåvorna
Accessoarerna  |  Bröllopsresorna  |  Bröllopsmenyerna

+ KLÄNNINGEN
+ BUKETTEN
+ TÅRTAN

MATCHA
Lär dig att

Smycken
för    100.000:-

VINN

Klänningarför alla stilar

TRENDSPANING

89 SEK • 9,80 €www.brollopsmagasinet.se

GÅVOR
Tips på 

2012

BRUDGUMMEN
Allt för
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Bröllopsmagasinet är det största magasinet i Norden inom sitt 
område och har en upplaga på 25 000 exemplar per utgåva. 
Bröllopsmagasinet kommer ut två gånger per år, oktober och 
februari, så att du som annonsör ska kunna nå din målgrupp under 
hela planeringen. Annonser och redaktionellt material blandas på ett 
smakfullt sätt för att lyfta fram annonsernas budskap.
  Våra läsare har stort förtroende för vårt redaktionella innehåll 
och därmed även för våra annonsörer. Annonserna är en viktig 
del för brudparet då de både ger inspiration samt upplyser om 

inköpsmöjligheter. Vårt magasin har en lång livslängd eftersom det 
sparas och läses om och om igen. Detta bidrar till att din annons får 
ett högt observationsvärde.

Bröllopsmagasinet strävar hela tiden efter att hålla högsta möjliga 
kvalitet, både vad det gäller format/layout, service till våra kunder och 
inte minst i vår slutprodukt. Kvalitén som vi representerar reflekterar 
även kvalitén hos våra annonsörer. Innehållet i magasinet gagnar för 
att du får ut ditt budskap till just din målgrupp.

NÅ DIN MÅLGRUPP MED BRÖLLOPSMAGASINET!

Fortsätt planeringen på www.brollopsmagasinet.se

MaldivernaMagiskt på 

Pärlor & Praliner
En läckerbit till gästen

BLOMSTERKAVALKAD

89 SEK • 9,80 €
www.brollopsmagasinet.se

BRUDKLÄNNINGAR

Välj rätt 
fotograf!

Årets vackraste

Buketter att älska

BRÖLLOPSMAGASINET



Genom att välja Bröllopsmagasinets 

regionsdel får du en 

marknadsföringsmöjlighet som 

når målgruppen direkt i din region. 

Regionsdelen är till för dig som fokuserar 

på ditt närområde och som ha vill ha ett 

kostnadseffektivt annonsmedia med hög 

kvalitet.

Oavsett var i landet magasinet säljs finns 

det ett spännande redaktionellt innehåll 

från den tillhörande regionen. Vi vet att ett 

bra redaktionellt innehåll ökar värdet på din 

annonsering.

Regionsdelen är ett annonsmedium av hög 

kvalitet och med en lång livslängd till en låg 

kostnad. 

Vi har valt att dela upp landet i följande 

regioner:

VILL DU NÅ BRUDPAR 
I DIN REGION?

Antal vigslar i Sverige (2014): 47 084 st

A

B
Västra Götaland • Halland
Värmland • Örebro
Befolkning: 2 481 134 / 26% 

Skåne • Blekinge
Kronoberg • Kalmar
Befolkning: 1 847 856 / 19%

C

D

E

Stockholm • Uppsala • Gotland
Befolkning: 2 565 684 / 27%

Gävleborg • Dalarna Västernorrland 
Jämtland Västerbotten • Norrbotten
1 434 484 / 15%

Östergötland • Jönköping
Södermanland • Västmanland
Befolkning: 1 315 706 / 14%

BRÖLLOPSMAGASINET ÄR 
NORDENS STÖRSTA BRÖLLOPSMAGASIN

Vi har två utgivningar per år för att DU som annonsör ska kunna nå läsarna under både planeringsfasen och inköpsfasen.
Bröllopsmagasinet innehåller ALLT som bruden, brudgummen, familjen eller gästerna behöver veta inför den stora dagen.
Vi vet att klänningen är det viktigaste för bruden, därför presenterar vi över 250 olika klänningsmodeller i varje utgåva. Det
kombinerat med artiklar om dekoration, gåvor, tal, blommor, skönhet, dukning och mycket mer gör Bröllopsmagasinet till
det mest lästa magasinet om bröllop. Att annonsera nationellt ger dig med andra ord möjlighet att marknadsföra dig mot HELA 
målgruppen i ett samanhang som hjälper till att stärka ditt budskap.

shutterstock.com



BANNER

Enkel 265 x 160 px

Topbanner 1140 x 210 px

6 MÅNADER  12 MÅNADER

13.800:-

39.600:-

22.100:-

63.400:-

Till företagsregisteret levereras 4 

bilder, logga, en text som beskri-

ver företaget, samt kontaktinfor-

mation med länk till hemsidan. 

(Totalt max 500 tecken) och tre 

sökord

FÖRETAGSREGISTER

3 100:

 
12 MÅNADERANNONSPRISER - WEB

DIN 
LOGO
I Innkjøpsguiden  kan par og 
gjester søke etter bedrifter i 
ulike bransjer og geografiske 
områder. Vi presenterer bedriften 
med tekst, bilde, logo og kon-
taktinformasjon. Vi har også en 
kart-funksjon som gjør det enkelt 
for kunder å finne din bedrift.

Din bedrift
Adresse | Telefon | E-post | web-adresse

Her holder vi til

41%
av våra läsare spenderar 

över 22 000 kr på 
sin bröllopsresa.

Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep

BRÖLLOPSÅRET
Vad händer när?

Frieri

Datum fastställs och festlokal bokas

Inspiration - klänning Klänningen köps

Fotograf bokas

Brudbukett och dekorationer bestäms

Önskelista skrivs

Inspiration - ringar och smycken Ringar och smycken köps

Frisyr och make-up bestäms

Inbjudningar skickas ut

Bröllop

I Norden gifter de flesta sig under perioden maj 
till september och inleder planeringen ca 1 år i för-
väg. Det hämtas inspiration och tas beslut vid olika 
tidspunkter under året. Detta är viktigt att känna 
till när man ska planera årets marknadskommuni-
kation.

Bröllopsmagasinet har två utgivningar årligen så 
att du som annonsör ska kunna nå brudparet under 
hela planeringsåret.

Vid försäljning av exempelvis vigselringar är det 
viktigt att veta när inspirationen hämtas och när 
besluten tas. Det samma gäller självklart även vid 
försäljning av bröllopsresor, brudklänningar och 
allt annat som hör till bröllopet.

I Norden omsätter bröllopsbranschen 8-10 miljar-
der kronor per år och beloppet ser ut att öka. Bröl-
lopsmagasinets mål är att du som annonsör skall få 
största möjliga del av denna omsättning.

87%
av våra läsare gifter 

sig under månaderna 
maj-september.

Inspiration - brudgummens kläder Brudgummens kläder köps

Bröllopsresan bokasInspiration - bröllopsresan

Nr 1 Nr 2

Utgivning två gånger om året!

ÖNSKAR DU EN LEVANDE OCH AKTIV ANNONSERING?
www.brollopsmagasinet.se är ett komplement till det tryckta Bröllopsmagasinet. Vi ser 
kombinationen av det tryckta magasinet och Internet som en helt naturlig länk mellan 
två medier, och har som mål att skapa en mötesplats mellan brudpar, bröllopsgäster och 
annonsörer. Genom att finnas tillgänglig både i det tryckta Bröllopsmagasinet och på 
brollopsmagasinet.se når du ännu fler i din målgrupp. Förutom banner-annonsering erbjuder 
vi dig som annonsör att köpa en plats i vår inköpsguide där brudpar och gäster kan söka 
företag i olika branscher och geografiska områden.



ANNONSPRISER - MAGASIN

UTGIVNINGSPLAN: 
Oktober 2015  
Februar 2016

Format: 450 x 298 mm + 3 mm utfall. Format: 225 x 298 mm + 3 mm utfall.
Satsyta: 195 x 265 mm Format liggande: 225 x 148 mm + 3 mm utfall. 

 Satsyta: 195 x 130mm

Format stående: 60 x 130 mm 
Format liggande: 128 x 61 mm

Format: 95 x 130 mm
(Endast regionalt)

Format: 60 x 85 mm
(Endast regionalt)

Uppslag Helsida Halvsida

1/6-delKvartsida 1/9-del

Format stående: 108 x 298 mm + 3 mm utfall.

ANNONSFORMAT

(Endast regionalt)

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL

Digitalt annonsmaterial upp till 8MB levereras via e-post: 
produktion@bridalmagazinegroup.com

Digitalt annonsmaterial över 15 MB.

Wetransfer: 
https://bridalmagazinegroup.wetransfer.com/

Ftp: ftp.brollopsmagasinet.se
användarnamn: f1009-annons
lösenord: annons
(filerna bör namnges med företagsnamn)

På CD eller DVD till:
Bridal Magazine Group AB
Torggatan 6, 582 19 Linköping

Annonsmaterial för internet levereras via e-post:
web@bridalmagazinegroup.com

TRYCKFÄRDIGT ANNONSMATERIAL

• Levereras som tryckoptimerad PDF, alternativt 
   EPS- eller TIF-format. 
•  Alla bilder ska ligga i CMYK, utan färgprofil 
   och ha en upplösning på 350dpi.
•  Endast Postscripttypsnitt får användas, de ska 
   vara inbakade i den tryckfärdiga filen. 

Vid leverans av felaktigt eller ej tryckfärdigt material debiteras en hante-
ringskostnad. Produktionskostnad på 590:- tillkommer när annonsmateria-
let ska produceras av Bröllopsmagasinet.

Uppslag 450 x 298 mm *

Helsida 225 x 298 mm *

Halvsida 225 x 148 mm  / 108 x 298 mm *

Kvartsida 95 x 130 mm

1/6-del 128 x 61 mm / 60 x 130 mm

1/9-del 60 x 85 mm

Diamantjakten Logotyp + kontaktinformation

Inspiration 95 x 130 mm  

Gåvoidéer 60 x 95 mm 

I kärlekens tecken 60 x 60 mm

45.900:-

27.500:-

15.900:-

•

•

•

3500

60.770:-

47.000:-

27.300:-

•

•

•

•

28.900:-

16.700:-

9.800:-

6.000:-

4.650:-

3.600:-

•

41.000:-

28.200:-

16.400:-

10.200:-

7.900:-

6.100:-

•

Annonsstorlek       Format

* + 3 mm utfall. Samtliga annonspriser gäller tryckfärdigt material och är ex moms. Rabatt ges vid bokning fler utgåvor.

Priser Nationellt 
1 utgåva

Priser Regionalt 
1 utgåva

Priser Nationellt
2 utgåvor

Priser Regionalt 
2 utgåvor

Bild + butikens namn

Bild + text på max 150 tecken inkl. överskrift.

Bild + text på max 50 tecken inkl. överskrift.
Vid köp av 2 utgåvor: Inköpsguide 1.550:- för ett år. 
(129:- per. månad.) Ordinariepris 3.100:-

PAKETPRIS MAGASIN + WEB


