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ANNONSBOKNING

Gastronaut är ett bookazine för dig som brinner extra för mat och 

dryck. Vi berättar om trender, historia, nyheter och personliga 

upplevelser. Vi tar upp prylar, kryddor, nyheter och råvaror och 

recenserar allt från gourmetkrogar till burgarhak.

Det kommer att vimla av recept – lätta och svårare, men alltid 

spännande. Vi ser förstås drycken som en del av måltidsupplevel-

sen så alla recept har en egen dryckesrekommendation.

Gastronaut kommer att vara både oväntad, tillgänglig, seriös och 

rolig. Ett folkligt matmagasin med fördjupning.

Upphovsmakare till detta nya matmagasin är Tove Oskarsson 

Henkel tidigare chefredaktör på Gourmet och Jens Linder mång-

årig matskribent på Dagens Nyheter.

Som annonsör når du centrala personer i mat- och restaurang-

världen, trendledare, influencers, kockar, krögare etc.

För dig som  
brinner extra för 
mat och dryck.



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

1/1-sida 32 000 :-
220 × 200 mm  (240×328 mm + 3 mm)

Baksida 52 000 :-
220×292 mm (240 x 298 mm + 3 mm)

Uppslag 49 000 :-
(480×328 mm + 3 mm) 

1/2-sida  17 900 :- 
220×150 mm (240×164 mm + 3 mm)
110×300 mm (115×328 mm + 3 mm)

Åttondel  
108 × 73 mm 5 900 :-

Kvartsida
110 × 150 mm eller 220 × 73 mm 9 900 :-

Läs mer på 
damedia.se

UTGIVNINGSPLAN BOOKAZINE GASTRONAUT 2022

Nr Utgivning Materialdag Tema

 1 25 jan 4 jan Aromernas rike

2 10 maj 22 april Det råa numret

3 18 sept 22 aug Vegetariskt med en twist

4 15 nov 17 okt Ej bestämt
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TEKNISK INFO

• Materialet skall vara skapat i 100% i förhållande till publikationens format 
eller i förhållande till bokat annonsutrymme.

• Utfall på 3 mm skall finnas vid utfallande annonser. Alla färger  
i toner eller bilder skall vara definierade som cmyk.

• Alla monterade bilder skall vara högupplösta i 300 dpi.

• Text i logotyper och eps:er (t.ex. Illustrator) skall vara gjorda som textkontu-
rer (banor).

Kvartsida  5.500 :-
Åttondel 2.750 :-

EFTERTEXT

UTGIVNINGSPLAN BOOKAZINE GASTRONAUT 2023

Nr Utgivning Materialdag Tema

 1 23 feb 26 jan Ej bestämt

2 11 maj 13 april Ej bestämt


