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Kloka hem  
ökar igen! 

Nu 35.000 läsare

Kockbristen är akut  
och företagen hittar 

nya lösningar. Det 
gav Gerese en 
plats i köket.
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Nå yrkesproffsen inom hotell, restaurang och turism

Hotellrevyn bevakar vad som händer inom restaurang, hotell 
och turism runt om i Sverige. Tidningen innehåller nyheter från 
branschen, arbetsplatsreportage, guider och expertpaneler, re-
cept, kluriga kryss och kändisintervjuer.

Som annonsör når du skickliga och hängivna yrkesproffs som 
är en blandning av anställda och egenföretagare, alla med stor 
påverkan över inköpen.

Du kan annonsera i tidningen och på hotellrevyn.se. På baksidan 
av den här broschyren finns format och priser etc. Du kan även 
hitta information på www.damedia.se

Välkommen till Hotellrevyn!

Banan och bea är bannlysta  
när Edi Velaj får bestämma.

PROFFS  
PA PIZZA

9
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Så klarade Apelviken 
sin heta högsäsong

Campingliv!

knep för 
dig som 
har svårt 
att sova

Vi hinner  
inte gå  
på toa!

KNARK
Därför är  

droger tillbaka  
i krogvärlden

Fyra års kamp 
– nu får Carina 
sjukersättning
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”Det är inte rimligt att 
arbetarnas löner ska 

vara så mycket lägre än 
tjänstemännens”

NOJDA GASTER
DRIVER MIG

Allt fler städare  
jobbar visstid

Fackligt arbete  
får HRF:s stöd

Tanzania

ATJOO!
Åtta tips som  

hjälper dig klara  
sjukfrånvaron
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Det är mindre glamouröst än hon drömde om som barn. 
Sabina Nykänen stortrivs ändå som hotellreceptionist.

Friskvårdsbidrag  
och arbetsskor  
på hotell EtagePå gång i facket  

för 50 år sedan

1967

»
«
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Ubbes vet  
vad Motala 
fikar efter

Kockbristen är akut  
och företagen hittar 

nya lösningar. Det 
gav Gerese en 
plats i köket.

KLUBB!
Ny metod ska få 
fler medlemmar 

att bli aktiva
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Sluta sälj  
kakburkar  
på jobbet,  
Lisbeth!

l Svart risgröt 
l Svamptoast 
l Solgul äggröra

Brunch

HRF:arna fick  
ut 32 miljoner  
på försäkringar

11fakta om 
övertid 
      en myt+
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ATT»JAG 
Johanna Bergströms  

passion har lett till både  
tv-tävling och att 800 

lunchgäster får nybakat 
surdegsbröd varje dag.

Så har facket  
och branschen  

påverkats

#metoo

3 fruktigt  
fräscha  
recept

Kongress 2018 
– här är HRF:s 
framtidsfrågor

Stekheta tips  
för dig som  
jobbar i värme

Boulefest,  
boulefest  
hela dan!

BAKA BROD«
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LÄSARE:

34 700
TS helår 2018

Så här når du Hotellrevyns läsare – dina kunder! 
Genom  DA Medias breda kompetens och mångåriga erfarenhet inom medieförsäljning ser vi till att 
du kombinerar print, bilagor, digitalt och event så att du får optimalt antal kontakter och därmed 
ökade affärs- och intäktsmöjligheter. Hos oss får du kostnadseffektiva kontakter.
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Ambitiösa kockar och kallskänkor med känsla för kvalité för råvaror och 
redskap. Hängivna, skickliga och medvetna bartendrar och baristor.  
Serveringspersonal med stor känsla för service. Kreativa och kunniga 
anställda från alla delar av besöksnäringen.

SOM  
ANNONSÖR 

NÅR DU



ANNONS &  EVENT

BOKNING OCH FÖRFRÅGAN  08-786 03 34  annons@damedia.se 

Agneta Kempe Erneberg annonschef  08-786 03 21 agneta@damedia.se
Maria Larsson säljare  08-786 03 11  maria@damedia.se
Carina Jansheden säljare  08-786 03 32  carina@damedia.se

TIDNINGEN – PRIS OCH ANNONSFORMAT (utfallande format inom parentes) Moms tillkommer ej.

1/1-sida 24 000 :-
188 × 251 mm (216 x 280 mm + 5 mm)

Baksida 26 000 :-
216 × 255 mm (+ 5 mm)

1/2-sida  14 500 :- 
188 × 125 mm
94 × 251 mm

Övriga  
188 × 35 mm 7 000 :-
94 × 62 mm 5 000 :-
47 × 62 mm 3 000 :-

UTGIVNINGSPLAN TIDNINGEN HOTELLREVYN 2019

Nr Utgivningsdag Materialdag

1 30 januari 10 januari

2 6 mars 14 februari

3 10 april 21 mars

4 22 maj 2 maj

5 28 juni 5 juni

6 28 augusti 7 augusti

7 25 september 5 september

8 23 oktober 3 oktober

9 20 november 31 oktober

10 18 december 28 november

Antal nummer per år: 10

ICC profil: ladda ner  

från www.damedia.se

Tryck: Offset, CMYK 

Europaskalan

Bildupplösning: 300 ppi

Material mejlas till:  

material@damedia.se

Ubbes vet  
vad Motala 
fikar efter

Kockbristen är akut  
och företagen hittar 

nya lösningar. Det 
gav Gerese en 
plats i köket.

KLUBB!
Ny metod ska få 
fler medlemmar 

att bli aktiva
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Sluta sälj  
kakburkar  
på jobbet,  
Lisbeth!

l Svart risgröt 
l Svamptoast 
l Solgul äggröra

Brunch
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ut 32 miljoner  
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WEBBANNONSERING

Annonsera med valfritt format på hotellrevyn.se 
Högerspalt  364 × 300 pxl 3 000:-/vecka
Artikelflödet*  940 × 250 pxl 5 000:-/vecka

*Bokar du ”Artikelflödet” behövs även formaten 860x230 pxl 
och 568x250 pxl för att synas i läsplatta och mobil.

1/4-sida 8 000 :- 
94 x 125 mm
188 x 62 mm




