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ALLT OM BRÖLLOP

– Sveriges största bröllopstidning
Allt om Bröllop är Sveriges största bröllopstidning
Vi erbjuder Sveriges brudpar all hjälp de behöver på
webben, i våra sociala medier och i våra tidningar. Den
största bröllopstrenden just nu är att brudparen önskar
skräddarsy sina bröllop och för detta vänder de sig till oss.
Efter många år i branschen, med en av Sveriges ledande
experter inom vett & etikett på redaktionen och med stor
kunskap om bröllopsmode och festfixande så är titeln
förknippad med ett högt förtroende hos läsarna. Med oss
får man massor av inspiration och all information med
handfasta tips om hur man arrangerar sitt bröllop.
MÅLGRUPP: Varje år gifter sig ca 54 000 brudpar i Sverige.
De är mellan 30 och 40 år gamla och de har sparat ihop till
kalaset själva. I snitt lägger brudpar mellan 50 000 kr och
100 000 kr på sitt bröllop och nu är de redo att spendera.

PACKNINGSGRAD:

RÄCKVIDD: 23 000

(Orvesto Konsument helår 2015)

UPPLAGA: ca 18 000
DIGITAL LÄSNING:
2 500 unika läsare/nummer

UPPSLAG

HELSIDA

HALVSIDA
LIGGANDE

HALVSIDA
STÅENDE

KVARTSIDA
MARKNAD

65%
35%
ANNONS
REDAKTIONELLT
SNABBFAKTA:

ANNONSINFO:

Inspirerat
brudpar
under 20 år

ANNONSERING

KÖNSFÖRDELNING:
74 % kvinnor 26 % män
HEMVIST: 44 % storstad
56 % övriga landet
LÄSTID PER NUMMER:
ca 60 min

UPPSLAG:
450 x 297 mm
HELSIDA OMSLAG 4:
225 x 275 mm
HELSIDA OMSLAG 2,3: 225 x 297 mm
HELSIDA:
225 x 297 mm
HALVSIDA STÅENDE:
111 x 297 mm
HALVSIDA LIGGANDE: 225 x 147 mm
KVARTSIDA MARKNAD: 97 x 132 mm
Samtliga priser exklusive moms

UTGIVNINGSPLAN 2019:
TIDNING
Allt om Bröllop 1
Allt om Bröllop 2
Allt om Bröllop 3

KONTAKT:

JENS CHRISTIANSEN
sales@alltombrollop.com

UTGIVNING:
24 januari
30 april
24 september

55 900 kr
39 900 kr
36 800 kr
29 900 kr
18 900 kr
18 900 kr
11 900 kr

MATERIALDAG:
18 december 2018
25 mars
26 augusti

MATERIALLÄMNING:

www.alltombrollop.com/material.aspx
traffic@alltombrollop.com

www.alltombrollop.com
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PLANERINGSGUIDEN

ANNONSINFO:

Allt om Bröllop Planeringsguiden, En specialtidning som
innehåller allt alla brudpar behöver för sin handfasta
planering. Detta är planeringsbibeln som brudparen själva
använder under hela planeringstiden. Planeringsguiden
innehåller inte bara tips och planeringsschema utan även
färdiga mallar för budget, gästlistor, bordsplacering m.m.
Antalet annonser är begränsat i denna specialutgåva som
säljs under hela året!

UPPSLAG

HELSIDA

MÅLGRUPP: Varje år gifter sig ca 54 000 brudpar i Sverige.
De är mellan 30 och 40 år gamla och de har sparat ihop till
kalaset själva. I snitt lägger brudpar mellan 50 000 kr och
100 000 kr på sitt bröllop och nu är de redo att spendera.

HALVSIDA
LIGGANDE

HALVSIDA
STÅENDE

– Oumbärlig för alla brudpar

PACKNINGSGRAD:

35%
65%
ANNONS
REDAKTIONELLT
SNABBFAKTA:
RÄCKVIDD: 23 000

(Orvesto Konsument helår 2015)

UPPLAGA: ca 20 000
DIGITAL LÄSNING:
2 500 unika läsare/
nummer
KÖNSFÖRDELNING:
74 % kvinnor 26 % män

KVARTSIDA
MARKNAD

HEMVIST: 44 % storstad
56 % övriga landet
LÄSTID PER NUMMER:
Används under hela planeringstiden, säljs under hela
året.

Planeringsguiden säljs
under hela
året

ANNONSERING

UPPSLAG:
450 x 297 mm
HELSIDA OMSLAG 4:
225 x 275 mm
HELSIDA OMSLAG 2,3: 225 x 297 mm
HELSIDA:
225 x 297 mm
HALVSIDA STÅENDE:
111 x 297 mm
HALVSIDA LIGGANDE: 225 x 147 mm
KVARTSIDA MARKNAD: 97 x 132 mm
Samtliga priser exklusive moms

UTGIVNINGSPLAN 2019:
TIDNING
Planeringsguiden

KONTAKT:

JENS CHRISTIANSEN
sales@alltombrollop.com

UTGIVNING:
31 januari

55 900 kr
39 900 kr
36 800 kr
29 900 kr
18 900 kr
18 900 kr
11 900 kr

MATERIALDAG:
18 december 2018

MATERIALLÄMNING:

www.alltombrollop.com/material.aspx
traffic@alltombrollop.com

www.alltombrollop.com
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FOKUS: BRÖLLOPSRESOR! ANNONSINFO:

Nu kan ni nå alla som planerar
sin bröllopsresa!

100 000 personer gifter sig varje år och alla vill såklart
resa på en härlig smekmånad. Det är en mycket intressant
målgrupp eftersom brudparen lägger mer pengar på denna resa än vanligt. Det redaktionella innehållet fokuserar
på att tipsa brudparen om vad det finns för fantastiska
bröllopsresor de kan göra. Vi ger handfasta tips om hur
de bokar den ultimata drömresan, när man åker var – beroende på årstid samt hur det går till att gifta sig utomlands. Vi skriver om exotiska destinationer, city, kryssningar och äventyr. Allt från budget till lyx – en tidning räcker
för att täcka alla brudparens behov!

UPPSLAG

HELSIDA

HALVSIDA
LIGGANDE

HALVSIDA
STÅENDE

"Det blir allt vanligare att brudparen önskar sig
bidrag till sin bröllopsresa i form av presentkort
och resecheckar hos researrangörerna."
Allt om Bröllop har 20 års erfarenhet av bröllop och
bröllopsresor – vi vet vad brudparen vill ha. Allt om Bröllopsresor kommer finnas att köpa i butik, läsa digitalt och
fortsätter sedan på egen sida på alltombrollop.com under
hela året med olika temaveckor och eget nyhetsbrev.

BRUDPAR OCH BRÖLLOPSRESOR:
Man har en större budget
för den här resan. Det är
resan med stort R. Det
är nu man åker på sin
drömresa och unnar sig
det lilla extra.

KONTAKT:

JENS CHRISTIANSEN
sales@alltombrollop.com

Presentcheckar eller
bidrag till smekmånad/
bröllopsresa är bland
det vanligaste brudpar
önskar sig idag.

KVARTSIDA
MARKNAD

Sveriges
enda tidning
om bröllopsresor

ANNONSERING

UPPSLAG:
450 x 297 mm
HELSIDA OMSLAG 4:
225 x 275 mm
HELSIDA OMSLAG 2,3: 225 x 297 mm
HELSIDA:
225 x 297 mm
HALVSIDA STÅENDE:
111 x 297 mm
HALVSIDA LIGGANDE: 225 x 147 mm
KVARTSIDA MARKNAD: 97 x 132 mm
Samtliga priser exklusive moms

UTGIVNINGSPLAN 2019:
TIDNING
Bröllopsresor

UTGIVNING:
22 oktober

55 900 kr
39 900 kr
36 800 kr
29 900 kr
18 900 kr
18 900 kr
11 900 kr

MATERIALDAG:
23 september

MATERIALLÄMNING:

www.alltombrollop.com/material.aspx
traffic@alltombrollop.com

www.alltombrollop.com
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Nå ut till
fler läsare via
våra kanaler

Partner
promotion

– VI SKAPAR INTERAKTIVITET FÖR VÅRA KUNDER

Allt om Bröllop erbjuder annonsörer olika typer av interaktion med målgruppen. Här är ett exempel på utökat samarbete mellan Allt om Bröllop och
annonsör. Denna typ av Partner Promotion kan varieras på många olika sätt.
Case: Guldfynd lanserar en ny kollektion i samarbete med Bianca Ingrosso.

HEMSIDA:

Artikeln publiceras först
som notis på vår sajts
första sida. alltombrollop.com har 30 000
besökare i snitt per
månad. Notisen länkas
till en artikel under
önskad kategori med
utrymme för mer information, fler bilder och
produkter. En artikel kan
kombineras eller ersättas
av exempelvis en tävling.

FACEBOOK:

Artikeln publiceras sedan
på vår Facebooksida
med 5 700 följare. Vid
extra marknadsföring
nås mångdubbelt fler.
Följarna är aktiva och
generar många klick,
kommentarer och delningar. Vi länkar till den
artikel som publicerats
på vår sajt.

INSTAGRAM:

Artikeln eller bilder publiceras på vårt instagramkonto @alltombrollop
både som ett inlägg och
en händelse till våra
2 300 följare. Följarna
är mycket aktiva och
generar klick, kommentarer och delningar. Vi
hänvisar till den artikel
som publicerats på vår
sajt alternativt visar
bilder enligt önskemål.

NYHETSBREV:

En notis för artikeln
läggs i vårt Nyhetsbrev
som drygt 20 000
registrerat sig för att
få. Nyhetsbrevet är en
uppskattad form av direktmarknadsföring och
innehåller alltid relevant
information till mottagare. Nyhetsbrevet kan
även bokas som StandAlone om så önskas.

KONTAKT:

redaktionen@alltombrollop.com

www.alltombrollop.com

