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UTGIVNINGSPLAN 2019 (MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR)

KICK OFF - STÖRST I SVERIGE
Kick Off är idag Sveriges största konferens- och mötestidning. Vår styrka är inte kvantitet i
upplaga utan affinitet i målgruppen. Målgruppen är noggrant selekterade mottagare som
i sitt arbete köper in, arrangerar, bokar eller planerar konferenser, möten, gruppresor och
events på företagen. Tidningen finns dessutom i stolsfickorna på SJ:s 1:a klassvagnar
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Utgivning

Materialdag annonser

Nummer 1

V. 6

2020-01-27

Nummer 2

V.10

2020-02-24

Nummer 3

V.14

2020-03-24

Nummer 4

V.19

2020-04-27

Nummer 5

V.23

2020-05-25

Nummer 6

V.27

2020-06-29

Nummer 7

V.34

2020-08-11

Nummer 8

V.37

2020-09-03

Nummer 9

V.41

2020-09-28

Nummer 10

V.45

2020-10-27

Nummer 11

V.49

2020-11-24

Nummer 12

V.53

2020-12-18

#6 - 2018 I Pris 64 kr

Micael
Bindefeld

Emma
Wiklund

Utgåvor

- en modern
renässansmänniska

VD I HUDVÅRD

MATERIALANVISNINGAR
Annonsmaterial skall levereras som högupplöst tryckfärdig pdf i samma
storlek som bokad annonsplats.
Vid utfallande annons gäller + 3 mm utfall. Uppslag: + 10 mm fräsmån i mitten.
Bilderna i dokumentet skall vara anpassade för 4-färgs offsettryck (CMYK)
Upplösning 300 dpi.
Annonsmaterial kan levereras via e-post till: pics@laprensa.se
För ej tryckfärdigt material, eller annonser som inte varit annonsavdelningen tillhanda
inom föreskriven materialdag, debiteras extra. Beställt annonsutrymme får inte
annulleras senare än tre veckor före utgivningsdag.
Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden.

Olof
Röhlander

MALMÖ ARENA
GÖR MALMÖ STÖRRE

CTRL + ALT + DELETE
= Omstart

ARTIPELAG
JULBORDSSHOW + CIRKUS CIRKÖR

MÖTESKRÖNIKA

ÅKERBLADS

KONSTEN ATT NÄTVERKA

VÄLKOMNA TILL ÅKERBLADS VÄRLD

PUROBEACH

NÖJEN
GULDKORN
KROG

SLIPP SANDEN

MÖTESKRÖNIKA
BESÖKSNÄRINGENS FRAMTID

SKYTTEHOLM
– EN LAGOM SVENSK UPPLEVELSE

Mattias
Tengblad

MÖTESPLATS
MED BARFOTALYX

MÖTESKRÖNIKA

VD och koncernchef
ABBA The Museum

VILKEN SIDA VÄLJER DU?

NÖJEN
GULDKORN
KROG

NÖJEN
GULDKORN
KROG

THOMAS RAVELLI
OM LIKHETERNA MED VM LAGET 1994.

ROCKIGT OCH KAXIGT
I UMEÅ

MÖTESCOACHEN
KONSTEN ATT BOTA
MÖTESSJUKAN

NÖJEN
GULDKORN
KROG

Profilen

Emma Wiklund
- vd i hudvård
Emma Wiklund, 50 år nyligen fyllda och därmed
mitt i livet. Hon har avverkat några varv runt jorden
och tillhörde den exklusiva skara som kallades
supermodeller på 90-talet.

J

Hur kom din egen produkt fram?
– Vi, jag och Nora Larssen, min kompanjon
som jag träffade när vi båda satt i styrelsen
för Lindex, såg först och främst att det
fanns ett utrymme på marknaden. Under
alla år som modell köpte jag och alla andra
modeller och make-upartister vår hudvård
på franska apotek, och det var jättebra
produkter säkra och trygga och kostade
absolut inte en förmögenhet.
Och med det i sinnet kom jag fram till att
”ja men det är ju den sortens produkter jag
vill göra och som saknas”.
Emma och Nora sparkade igång med
utvecklingen av sin gemensamma affärsidé
2007–2008.
Under två års tid arbetades det intensivt
med att utveckla strategin och hitta
tillverkare som de kunde jobba med för
att utveckla de första tolv produkterna i
skönhetsserien.
Med en tydlig vision och en plan där fokus

a

PRISER

ANNONSMÅTT

Småländska Herrgårdar kännetecknas oftast av historiska miljöer,
klassisk meny och en särdeles fridfull atmosfär för avkoppling
eller aktivitet. Hooks Herrgård är inget undantag.

Materialfrågor:
Charlotte Carlsson
0704-82 02 54
charlotte.carlsson@laprensa.se
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ag har ju faktiskt pensionerat mig,
skrattar Emma och avfyrar det
välkända leendet.
Syftar gör hon förstås på när hon
r
e e
ll er e
och ”pensionerade” sig från
modellandet för att starta en ny yrkesbana.
Då hade jag fått förfrågningar om att sätta
mitt namn på olika hudvårdsprodukter,
men det kändes aldrig riktigt rätt.
r r er r en re e er e
r r
Lindex och en examen i affärsekonomi på
IHM som ”Emma S.” kom till. På den tiden
saknades det personliga hudvårdsmärken
på den svenska och skandinaviska
marknaden.
I USA har det sedan länge funnits väldigt
starka namn inom både hudvård och
smink, i Sverige hade vi Yvonne Ryding och
Kerstin Florian, men i övrigt så var det inte
så många andra aktörer.

s
s a ss

Kontakt:
info@laprensa.se
08-568 790 30

låg på riktigt säkra, effektiva och prisvärda
produkter utan parabener, cykliska silikoner,
mineraloljor eller nanopartiklar.
Så slutligen, hösten 2010 lanserades de
första 12 Emma S. produkterna i Sverige,
som var en effektiv anti-age serie ageless,
som hjälper att förebygga och motverka
hudens ålderstecken, en moisturising,
återfuktande serie och effektiva produkter
för peeling och rengöring.
Idag 8 år senare lanserar Emma
as
a
kvinnor 50 +.
Är du trogen ert koncept?
– Ja, absolut, det är vår prioritet att hålla
en hög kvalitet rakt igenom. Jag har ju mitt
namn på varumärket och vi släpper helt
enkelt inget ifrån oss om vi inte tycker om
det själva. Det har hänt att vi har fått börja
om för att vi helt enkelt känt att det inte
hållit den kvalitet vi vill ha.
Det måste få ta tid, hellre försenar vi ett
släpp av en produkt än lanserar något
vi inte känner är det bästa vi kunnat
producera.
Ultimate till exempel, den skulle vi
egentligen lanserat förra året 2017, men
det var några ingredienser som inte var
helt stabila utan gav en konstig doft till
produkterna, så då började vi helt enkelt
om.
Hur tas en ny produkt fram?
– När vi tar fram en produkt så utgår
vi först utifrån att lösa ett problem, allt
ifrån att ta bort smink på ett bra vis till att
återfukta huden eller att ta hand om en torr
och känslig hy.
I serien Sensitive, ville vi ta fram en hel serie
för den riktigt torra och känsliga huden.
Då startar vi med själva problemlösningen
samt att allt ska vara parfymfritt,
mjukgörande och lugnande.
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tt par mil söder om Jönköping, där ligger
den anrika byggnaden med anor från
1300-talet och speglar sig stolt i Hokasjöns
vatten. Sedan 1963 är det Familjen Edberg
som hälsar välkommen till denna rofyllda
oas som gjort sig känd som en av Smålands trevligaste
anläggningar.
e o
on eren ol o re re on finn en
stor bredd på aktiviteter som går att kombinera.
ol en n e n
oo
err r fi
r el en
”Sveriges bästa golfhotell 2018” enligt GolfDigest.
Med två 18-hålsbanor som kompletterar varandra väl
får du som besökare både det vackra och lekfulla på
Parkbanan och det mer utmanande och trolska på
o
n n ll finn no r
ll en or ro en
från det nav som den vackra herrgårdsbyggnaden utgör.
Förutom golfen blickar man också mer än gärna mot
Hokasjön från någon av poolerna i spaanläggningen.
En rad olika tillbehör kan alltid kombineras för att
r r
l
ol
le el en e finn e ol
e
som passar alla.
Kök & Restaurang på Hooks Herrgård
För att möta marknadens behov pågår en renovering
och tillbyggnad för restaurang och kök.
Under ombyggnaden kommer man använda den förra
matsalen, Verandan och herrgårdens salonger som
restaurang. Allt beräknas stå klart våren 2019.

Uppslag:

410 x 286 mm

34 950:-

Baksida:

205 x 261 mm

32 950:-

Helsida:

205 x 286 mm

19 950:-

Halvsida liggande:

170 x 124 mm

12 950:-

Halvsida stående:

82 x 256 mm

12 950:-

Kvartsida:

82 x 124 mm

6 950:-

Pristillägg vid begärd placering 15 %. Bilaga: < 25 gram 25 300:- För övriga format: Begär offert! Alla priser är exklusive moms.

