
MEDIAKIT 2018
Hej! Det är vi som är Vegourmet. 
Vad kul att du vill veta mer om 
oss!
Vi är ett matmagasin för alla som verkligen gillar 
god grön mat. 2018 tar vi vårt koncept ännu 
längre och lanserar en helt ny printprodukt till 
marknaden. I det här mediakitet berättar vi lite 
mer om den. 

EKOLOGISKT SÄSONG  
NÄRODLAT RÅVAROR MATPROFILER 

DJUPDYKNINGAR KROG 
RESEGUIDER EKOVIN 

FESTMAT  GOURMET DRYCK 
VARDAGSMAT VEGANSKT 

ÄKTA RÅVAROR SMÅSKALIGT 
SVENSKTTRENDER



ETT NYTT PRINT MAGASIN 
FÖR FRAMTIDENS 
 MEDIAMARKNAD

Vi tror inte på slit-och-släng produkter. 

Därför ägnar vi hundraprocentig kärlek till varenda ett av 
våra magasin och ger ut en tidning våra läsare inte kommer 
vilja skiljas från i första taget. Den nya printversionen av 
Vegourmet följer den utveckling vi ser i mat- och  
mediavärlden, som ett magasin i gränslandet 
till en kokbok.  Magasinet släppas fyra gånger 
om året i samklang med säsongerna.

NYA VEGOURMET
 → 4 nummer/år
 → 146 sidor
 → butikspris: 119 kr

GAMLA VEGOURMET
 → 7 nummer/år
 → 100 sidor
 → butikspris: 65 kr

EN UNIK ANNONSPLATS 
 → livslängden. Vegourmet har sedan länge va-

rit ett samlarobjekt, med det nya formatet förlängs 
livlängden ytterligare, nya Vegourmet sparas på 
kökshyllan på samma sätt som en riktigt bra kok-
bok. En annonsplats i Vegourmet har med andra ord  
fantastisk räckvidd.   

 → vår målgrupp. I Vegourmet når du en medveten 
konsument som gillar god grön mat och gärna väljer 
ekologiskt på butikshyllan. En stor del av våra läsare är 
flexitarianer, det vill säga allätare som ofta väljer vego. 
Den typiska Vegourmet-läsaren är bosatt i en storstad 
och är mellan 26-45 år.  

 → et t unik t m ag a sin.  I nylanseringen av  
Vegourmet får vår passion för det växtbaserade köket 
ännu mer utrymme. Vi låter vår kärlek till matfoto 
komma till sin rätt i ett välproducerat och högkvalitativt 
magasin. En trist slit-och-släng-tidning har aldrig känts 
lika avlägsen.

OM VEGOURMET
 ➢ UTGIVNINGSTAKT: 4 nr/år
 ➢ UPPLAGA: 15 000 ex
 ➢ PRIS: lösnummer 119 kr, helårsprenumeration 399 kr
 ➢ CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Rain Lundström
 ➢ FÖRLAG: Vegourmet AB

 
 

Första numret 
av Vegourmet släpptes 

i december 2014, sedan 
dess har vi vuxit snabbt och 

tagit plats som en unik aktör på 
tidningshyllan och den gröna 

matscenen.



VI ♥  PRINT!
Vegourmet är sedan tidigare välkända för förtroll-
ande matfoto, unika recept framtagna av Sveriges 
bästa gröna matkreatörer och vegomat som är 
mer än linsgrytor och sojakorv. I nytutgåvan av 
vår älskade magasin tar vi denna passion ännu 
längre, och tar tillvara på de möjligheter som en 
printtidning ger. 

Vår kreativa redaktion brinner för fantas-
tiskt matfoto, kreativ formgivning och att ta 
fram ett magasin som står för något unikt på 
tidningshyllan. Nya Vegourmet har en  ny  
grafisk kostym som är ännu snyggare än tidigare.  
Med djupgående reportage och förförisk matinspi-
ration bjuder magasinet in till en sann läsupplevelse. 

ETT PAR ORD FR ÅN 
VÅR CHEFREDAKTÖR
»Vi startade Vegourmet för att vi såg vi ett tomrum 
på tidningshyllorna. Vi saknade en riktigt snygg 
vegotidning med utgångspunkt i hållbar, säsongs- 
betonad mat, en tidning som går lite längre än de där 
vardagsrecepten på grönsaksgrytor och linssoppor. Vi 
älskar god mat och drivs av en tro på att växtbaserat 
är ett helt fantastiskt kök som är till för alla, och inte 
bara en liten skara frälsta.

Att välja en vegorätt till middag ska kunna konkurrera 
med kött alla dagar i veckan, utan att det ska kännas 
som minsta uppoffring.«

rain lundström  
grundare & chefredaktör

EN BR ÄNNHET 
VEGOMARKNAD
Så mycket som 10% av Sverige befolkning kallar 
sig för vegetarianer. Av dessa är närmare 4% 
veganer. 

Hela 41% av svenskaarna lagar vegetariskt hemma 
åtminstonde en gång i veckan. 

VI KOMBINERAR MARKNADENS 
TYDLIGASTE TRENDER

 → växtbaserat. Intresset för att äta mer vego är 
större än någonsin, oavsett om du kallar dig för 
vegan, vegetarian, flexitarian eller är allätare som 
helt enkelt vill äta god och hållbar mat. 

 →hållbart. Vi handlar med både hjärta och 
hjärna. Vi tänker ekologiskt, lokalt, hållbart och 
är medvetna om att inte kasta mat.

 → foodies. Vi identifierar oss med maten vi äter. 
Vi är intresserade av matlagning, spenderar gärna 
tid i köket och delar maten vi lagar och äter i sociala 
medier. Intresset för ambitiöst hemmakockande 
är större än någonsin.



UTGIVNINGSPLAN 2018
NR MATERIALDAG UTGIVNINGSDAG

1 27 FEBRUARI 27 MARS
2 11 MAJ 5 JUNI
3 10 AUGUSTI 4 SEPTEMBER
4 26 OKTOBER 20 NOVEMBER

Med utgivningsdag menas första dag i butik. Tidningen 
når prenumeranter ca sju dagar före utgivningsdag.

KONTAKTPERSONER  
FÖR ANNONSBOKNING

TANJA NILSSON
annonsering & samarbeten

telefon: 070-833 93 43 
epost: tanja@adviser.se

INNEHÅLLS
SPECIFIKATIONER
Icke-vegetariska produkter får ej förekomma på 
annonser.

FÖRSÄLJNINGS
VILLKOR
Efter att orderbekräftelse har mottagits är annons-
bokning bindande. Vi accepterar endast skriftlig 
avbokning två månader innan datum för inlämnan-
de av material. Vi förbehåller oss rätten att debitera 
för bokad annons om materialet ej kommit oss 
tillhanda i tid. Betalningsvillkor 30 dagar. 

PRISLISTA PRINT
HELSIDA 30 000
UPPSLAG 50 000
1:A UPPSLAG 60 000
BAKSIDA 40 000

 Digitalt? Läs mer om våra annonsmöjligheter på web och sociala  medier på www.vegourmet.se/digitalt-mediakit

SPECIFIK ATIONER 
FORMAT HELSIDA
bredd x höjd: 215×280mm
utfall: 5mm
bindning: limbunden, ca 5mm bortfall på insida.

FILFORMAT
PDF eller EPS

BILD & FÄRG
färgrymd: CMYK eller RGB
icc-profil cmyk: ISO Coated Fogra39
upplösning: minst 250 dpi

KONTAKT
Material lämnas per epost till magnus@vegourmet.
se, ange nummer för införande samt företagsnamn. 
Vid frågor, kontakta Magnus på 070-41 66994 eller 
magnus@vegourmet.se


