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Utgåvor				Utgivning			Materialdag annonser
Nummer 1			FEBRUARI/V.8				2019-02-11
Nummer 2			APRIL/V.18			

Nummer 3			JULI /V.28				2019-07-01

VID DIN GATE
PREMIUM MAGAZINE
Är ett magasin med fokus på lifestyle och nöje
som innehåller allt från stilfulla reseskildringar
från när och fjärran till reportage om
kultur, mode, resor, inredning, design och
mycket, mycket mer... I tidningen får du
möta intressanta profiler i djuplodande och
personliga intervjuer. Mat- och vinreportage
med recept och vintips. Helt enkelt trevlig
läsning för resenärena.

RES TILL DUBAI
- Upplevelsernas paradis för alla

SVALBARD
- Världens nordligaste whiskyprovning

CARL EDMOND
- Armbandsurets comeback

ATT GÖRA I HÖST

Premium Magazine # 6/2018

Premium Magazine # 5/2018

ETT SUNDARE LIV
Alexander Catalan guidar dig

Nummer 4 			SEPTEMBER/V.38			2019-09-09

# 6/2018

# 5/2018

LITAUEN
- En pärla vid Östersjön

2019-04-18

Tips på upplevelser och nöjen

Nummer 5			NOVEMBER/V.46				2019-11-04
Nummer 6			DECEMBER/V.52				2019-12-17

Beställt annonsutrymme får inte annulleras senare än tre veckor
före utgivningsdag. Tidningens ansvar för fel är begränsad till
högst annonskostnaden.

ANNONSMÅTT
Lighting of Sweden
Mat och vininspiration & Bartendern tipsar...

Happynest - detaljerna, Visualisterna designspanar...

RECEPT & TIPS

INREDNING & DESIGN

Tagliatelle med karljohansvamp,
se recept på nästa sida.

Vardagsgott!

Säg hej till björngänget
Kay Bojesens djurcirkus har en
vitt förgrenad stamtavla som hyllar
hela djurriket – från savannens djur
till husdjur och fåglar. Bojesens
universum är med andra ord
en stor och lycklig familj. Flera
av djuren har dessutom själva
bildat familj, med designvarianter
i olika storlekar och färger. Efter
apflocken och den färgglada
fågelkolonin är det nu den
knubbiga björnens tur att växa till
sig, när Kay Bojesen Denmark ger
den kända designen i ek och lönn
en fullvuxen björn på 25 cm.
Kay Bojesens trädjur blir till
älskade familjemedlemmar som

stannar livet ut hos de lyckostar
som får lägga vantarna på denna
designikon. Det gäller naturligtvis
också den knubbiga björnen
som också har en alldeles egen
släkthistoria. Inspirationen till sin
exotiska björn hämtade Bojesen på
Köpenhamns Zoo, när björnungen
Ursula stöttes bort av sin mamma
och istället togs om hand av
självaste zoodirektören och hans
hustru. Den här solskenshistorien
satte fart på Bojesens livliga
fantasi, och han skapade den
här mjuka björnen som är lätt att
krama trots det hårda träet.
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-ett paradis för hela familjen

Nu har du chansen att vinna ett exemplar av
"Vardagsgott" Svara på frågan och maila ditt
svar samt en motivering till varför just du vill
vinna kokboken:
charlotte.carlsson@laprensa.se
senast 16/11 2018. Glöm inte skicka med din
adress. Vi tävlar ut 5 exemplar.
Vad står förkortningen LCHF för?

I Vardagsgott! ingår idel pålitliga råvaror som smör, ägg,
köttfärs, fisk, kyckling och fräscha grönsaker. Inget krångel!
För det ska vara enkelt att förgylla sin vardag.
Recepten är dessutom fria från socker, gluten och onödiga
tillsatser. En riktigt nyttig bonus!
Anne Aobadia är inte bara receptmakare på Kostdoktorn.
se, utan även journalist och kokboksförfattare. Hennes
specialitet är härlig lågkolhydratmat för hela familjen.
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DUBAI

Tävling

å galet gott! Ja, så ska det smaka när du bjuder på
mat ur Vardagsgott!. Uppföljaren till Matkärlek och
Mera matkärlekär maxad med snabb, god och enkel
vardagsmat, med avstamp i LCHF.
Här bjuder Anne Aobadia på 52 av sina bästa
lågkolhydratrecept både gamla godingar och helt nya
favoriter. Det är smarta och prisvärda vardagsrätter med
mycket matkärlek. Middagar, som gör hela familjen glad,
tack vare härliga smaker och minimal insats i köket.

UNIK DISTRIBUTION
Tidningen finns på Arlandas Utrikesterminal.
En unik och träffsäker distribution till en miljö
där miljoner människor rör sig varje månad
och där man fortfarande har tiden att läsa ett
inspirationsfyllt magasin. Tidningen är gratis
och vänder sig till en medveten målgrupp som
dels har hög inkomst och utbildning, dels reser
betydligt mer än genomsnittet - både privat
och i jobbet.

www.hallbergsbelysning.se

Förbered dig på en resa till en stad som tar dig till en helt ny nivå.
I Dubai finner du världens högsta byggnad, världens största
shoppingmall och även en nöjespark inomhus. Listan går att göra lång,
Dubai är verkligen staden för dig som vill uppleva extra allt.

S

Text: Alexander Catalan & Rasmus Söder Foto: Emil Eriksson

å var ska man börja? Dubai är det perfekta
resmålet för familjen likväl som för den
mest adrenalinsökande resenären. Från
de imponerande fontänshowerna, magisk
shopping, arkitektur, vattenparker, Xline och
att hoppa fallskärm över palmön.
Burj Khalifa
Världens högsta byggnad, Burj Khalifa, är synlig från
nästan vart som helst i staden. På en klar dag kan du se
den så långt som 95 km bort. På 148:e våningen hittar
du världens högsta observations däck, då befinner
du dig på hela 555 meters höjd. Vid Burj Khalifas
fötter finner du Dubai Mall, världens mest trafikerade
shoppingmall med otroligt stora och imponerande
fontänshower.
Versace Palazzio
Ett palats i 1500-tals stil som får vem som helst att
tappa andan. Från utsidan känns det som ett riktigt
skrytbygge men när du kliver in genom portarna
kommer wow-faktorn. Du bemöts av en 3 ton tung
ljuskrona i taket, oslagbara färger, mönster, marmor
och såklart Versaces sigill. Det är ett fantastiskt hotell
med utmärkt service och mat.

Versace Palazzio har två förstklassiga restauranger.
Enigma som är persianfusion, en fröjd från första
tuggan. Andra restaurangen, en Italiensk stjärna,
Vanitas som är vår absoluta favorit av dem två. Med en
fantastisk service, inredning som man skulle velat ha
hemma och en Lasagne av världsklass. Vi var eniga om
att det var den bästa vi någonsin ätit.
Rummen vi får bo i är fantastiska och har generösa ytor.
Högt i tak och fint parkettgolv med spännande detaljer.
Marmor och mosaik är huvudmaterialen man inrett
hotellet med, det känns väldigt lyxigt och påkostat.
Le Perle
En spektakulär och nervkittlande show för hela
familjen där du får uppleva en magisk värld, fantastisk
akrobatik, en mycket underhållande show.
Överraskningar som dyker upp vid varje hörn, man
har bokstavligen ingen aning om vad som händer
härnäst och allt är magiskt. Även själva teatern är ett
mästerverk som måste upplevas i sig.
La Mer Beach
La Mer beach är det nya strandområdet som sträcker
sig över 1 miljon kvm. Här kan du enkelt spendera en
heldag med familjen. Med över 130 olika caféer och

CARL EDMOND
- ett storsatsande klockmärke
Det är en tidig höstdag. Himlen är grå och regnet hänger i luften. Vi
anländer lite tidigt till vårt tidiga morgonmöte på klockvarumärket Carl
Edmonds kontor i Vasastan i centrala Stockholm. Ingen svarar när vi
ringer på porttelefonen, men plötsligt sladdar grundaren Ali Nouri in på
trottoaren på en sportig cykel och tar emot oss med andan i halsen.

L

ätt andfådd efter sin snabba
cykeltur visar Ali oss upp för
trappan och in i klockföretagets
nya showroom där vi slår oss ned i
varsin fåtölj. Överallt omkring oss
ligger klockor och kartonger om vartannat
och på väggen hänger en stor bild på Joel
Kinnaman, varumärkets ambassadör och
delägare. Man märker att det är ett ungt och
växande företag och för Ali hör sena kvällar
och tidiga morgnar till vanligheterna. Carl
Edmond har funnits ett drygt år men finns
redan hos över 100 återförsäljare världen
över och klockorna har synts på bland andra
Prins Daniels handled. Vi kände att vi ville ta
ett snack med Sveriges nya klockkung om
entreprenörskap, trender och att jobba med
internationella superstjärnor.
Hur kom du på idén att starta Carl Edmond?
Redan som 13-åring köpte och sålde jag
klockor via internet. Det väckte min dröm
inom klockvärlden. Allt började egentligen
med att jag köpte en klocka på nätet som
jag skulle ha på en fest men som jag var
missnöjd med och sålde vidare. Till slut var
pojkrummet fyllt med klockor som jag köpt
hem för att sälja vidare tills en dag då polisen
stormade lägenheten i tron att jag sålde något
annat än klockor. Men efter år av att sälja
andras klockor kände jag att jag ville skapa
något eget. Den idag trötta och uttjatade
klockbranschen behövde ett varumärke
som kan lyfta marknaden och våga sticka ut
tänkte jag, och med dessa tankar startade jag
Carl Edmond – ett svenskt klockmärke med
schweizisk design.
Bland delägarna finns Hollywood-stjärnan
Joel Kinnaman och ishockeylegendaren
Peter Forsberg – hur bar du dig åt för att få
till det?
Utan att känna Joel kände jag att jag ville ha
med honom på tåget. Jag jagade rätt på hans
kontaktuppgifter och var ganska ihärdig.
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Jag pitchade in idén till honom tidigt, vi
klickade och Joel har varit med på resan från
början. Det handlar om att vara målmedveten
och se de stora dragen i det hela och inte bara
namnen. Jag förklarade hur vi kan skala upp
idén tillsammans. Peter och resterande team
hade sett varumärket och våra klockor och
sökte själva upp mig för att vara med på den
spännande resan.
Och du fick Eric Giroud, som även designar
för stora lyxvarumärken som Vacheron
Constantin att designa klockorna?
Jag kände till Eric Giroud väl sedan innan och
tänkte att hans erfarenhet och öga för design
tillsammans med en minimalistisk svensk
touch skulle kunna skapa en exklusiv klocka
för en rimlig prislapp. Han var dock inte helt
såld på första försöket men några månader
senare bjöd han ner mig till Schweiz och
resten är historia.
Ni har funnits på marknaden ett drygt år –
hur har det gått?
Det har gått fort. Vi finns idag hos
återförsäljare på åtta marknader som
Japan, Hong Kong, Italien, Frankrike,
Belgien, Nederländerna och Sverige samt
såklart online. Vi har fått bra respons och är
tacksamma för hur bra Carl Edmond tagits
emot. Vi ser såklart ödmjukt fram emot att
växa ännu mer kommande tid.
Vilken modell är bästsäljaren?
Ryolit Navy Blazer. Sen dag ett har den
på något sätt varit synonym med Carl
Edmond och det är den modell som många
oftast förknippar med oss. Det är troligtvis
kombinationen av det blåa urverket
tillsammans med det bourgognefärgade
läderbandet som inte finns hos någon annan
som gör att klockan sticker ut. Dock kommer
vi ut med en ny kollektion under hösten där vi
tror att en ny bästsäljare kommer att ta plats.

Uppslag				

410 x 286 mm

Helsida:				

205 x 286 mm

Halvsida liggande: 		

170 x 124 mm

Halvsida stående:			

82 x 256 mm

Kvartsida:			 82 x 124 mm

Tryckinformation
Färg: CMYK med standard-ISO för högkvalitativt tryck.
Bilder: 300 dpi, CMYK. PDF-export: Press Quality
Utfallande annonser ska ha + 5 mm utfall för skärsmån.

PRISER
Uppslag:

26 950:-

Helsida: 		

19 950:-

Halvsida: 		

12 950:-

Kvartsida:		

6 950:-

ARLANDA T5

Kontakt:
Camilla Almqvist
070-661 86 51
camilla.almqvist@laprensa.se
Material:
Charlotte Carlsson
0704-82 02 54
charlotte.carlsson@laprensa.se
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Pristillägg vid begärd placering 15 %. Bilaga: < 25 gram 25 300:- För övriga format: Begär offert!  Alla priser är exklusive moms.

