
Häng med 
R&S 2017:
• R&S genomför den tionde 
 Restauranggalan

• R&S arrangerar Årets Servitör

• R&S sätter agenda i Almedalen 

Bocuse d́ Or, 
fyller 30 år. 
Ska Alexander  
Sjögren ta hem guld?
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RESTAURANGER & STORKÖK

– mat och dryck för proffs



2017 Restauranggalan för tionde gången 

R&S Restauranggalan är ett årligt åter-
kommande evenemang där förebilder, 
inspiratörer och innovatörer lyfts fram 
och hyllas. Restauranggalan lyfter fram 
svenska restaurangnäringen i 15 täv-
lingskategorier. Prisutdelningen på 
Restauranggalan inramas av festligheter, 
mat, dryck, mingel och underhållning. 
Gästerna, cirka 500, utgörs av Sveriges 
mest namnkunniga i branschen.

RS Årets Servitör 

Tävlingen Årets Servitör fokuserar på den 
allt större och viktigare rollen som servitören 
har i restaurangupplevelsen. Årets Servitör 
har skapats för att ge yrkeskategorin en 
egen prestigefylld tävling för att höja yrkets 
status. Tävlingen och prisutdelningen sprider 
glansljus över hela matsalspersonalen. Årets 
Servitör är unik och lockar för varje år fler 
tävlande och en större publik. 

Native-annonsering
Native-annonsering är sponsrat innehåll på webben, 
tydligt märkt som sponsrat. Innehållet i native-
annonsen utformas så att läsaren upplever detta 
som en naturlig del av plattformen. Det sponsrade 
innehållet ska vara relevant för målgruppen och 
addera ett mervärde för läsaren. RS erbjuder  
native-annonsering på www.foodnet.se och i 
nyhetsbrevet.

Advertorials
RS erbjuder advertorials, redaktionella annonser, vilket 
ger dig som annonsör en möjlighet att få ut ditt budskap 
i ett koncept som har en redaktionell framtoning. Du som 
annonsör förser oss med redaktionellt utformad text och 
bild, vi sammanställer, redigerar och formger enligt ett 
redaktionellt koncept som du sedan godkänner. Behöver 
du hjälp med att ta fram redaktionell text kan vi förmedla 
kontakt med journalister/skribenter.

Nyheter!

Almedalen 2017

Event

R&S är på plats i Visby i Almedalspaviljongen. Här finns möjlighet att skapa 
möten för de egna målgrupperna. Boka heldag, slottid, mingel eller medverka 
som partner. Foodservice är tema på tisdagen för R&S i Almedalen.

Kontakt Information

Tekniska upplysningar
Raster: 175 linjer. Bildupplösning: 300 dpi
Färgskala: 4-färg CMYK

Annonsmaterial
annons.rs@mentoronline.se

Bilagor
Bilagor lösa eller inhäftade. Kontakta annons avdelningen 
för offert. Maxmått: 200 x 275 mm

Avbokning
Endast skriftlig avbokning godkännes och senast 5 veckor 
före utgivningsdag.

Upplaga 2016: 9 100 ex.

Mediechef 
Gerhard Lindesvärd
tel 08-670 41 32, mobil 0709-55 69 49
gerhard.lindesvard@mentoronline.se

Platsannonser
Marie Skonare
tel 08-670 41 93
marie.skonare@mentoronline.se

Projektledare event
Malin Looft Nyquist
tel 08-670 41 19
malin.looft-nyquist@mentoronline.se

Restauranggalan och Årets Servitör arrangeras av Restauranger & Storkök RS i samarbete 
med Svenska Sommelierföreningen, Sveriges Bartenders Gille, Svenska Kockars Förening, 
Föreningen Ekokockar, Gastronomi Sverige, Chaîne de Rôtisseur, Sveriges Bästa Bord, 
Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, Restaurangakademien och Årets 
Kock. För företag som vill profilera sig inom restaurangsektorn är Restauranggalan och 
tävlingen Årets Servitör ett unikt marknadsföringstillfälle.



Utgivningsplan 2017 Häng med i branschen. 
Läs R&S 2017

NR UTGIVNING MATERIALDAG

1 26 januari 4 januari

2 6 april 15 mars

3 15 juni 23 maj

4 31 augusti 10 augusti

5 12 oktober 21 september

6 30 november 9 november

Restaurangbranschen har gått in i en ny fas. Horeca-
frågorna berör inte bara branschen utan rör alla.

Att äta ute är inte exklusivt utan ett nöje förenat med både 
nytta och njutning. Många samhällsfrågor som tidigare dis-
kuterats isolerat inom politik är nu frågor som företagare 
och medarbetare i krognäringen engagerar sig för: mångfald, 
ungdomsjobb, integration, hälsa, miljö, jämställdhet, ekologi, 
socialt ansvar, entreprenörskap, kultur, fair trade, personlig 
utveckling, utbildning, ledarskap forskning, allt egentligen 
olika aspekter av hållbarhet. 

Restaurangbranschen är mitt i samhället. Den är både en 
lustfylld och allvarsam arena fylld av passionerade slitvargar 
som ständigt vill vidare. Professionella företagare med sina 
team vill ha de bästa verktygen, de bästa råvarorna och den 
bästa utrustningen. De behöver också den bästa personalen 
och de mest pålitliga leverantörerna. 

För företagen och medarbetarna som får omedelbar feed 
back från sina gäster. Under tuffa tidsmässiga och ekono-
miska ramar duger inget annat än det bästa. Därför är R&S, 
med sina unika närhet till hela branschen, den bästa kanalen 
för att lansera och presentera varor och 
tjänster.

Tidskriften Restauranger& Storkök, är en 
tidskrift som tar det publicistiska ansva-
ret och möjligheterna på allvar i alla sina 
kanaler: den tryckta utgåvan, hemsidan och 
podcasten Prata Mat. 

Lisbeth Rauden, chefredaktör

SVENSKA KOCKARS FÖRENING SVENSKA SOMMELIERFÖRENINGEN SVERIGES BARTENDERS GILLE 

GASTRONOMI SVERIGE ABCHAÎNE DES RÔTISSEURS

VÄSTSVENSKA GASTRONOMISKA 
AKADEMIN

SKÅNELÄNDSKA GASTRONOMISKA 
AKADEMIEN

GASTRONOMISKA AKADEMIEN

RESTAURANGAKADEMIEN 

FÖRENINGEN ÅRETS KOCK EKOKOCKAR

Eko
Kockar

RS samarbetspartners

Upplaga 
2016 

 9100 ex.

MÅLTIDSAKADEMIEN



Annonsformat & priser 2017

Uppslag     63 000:-
390 x 237 mm, utfall. 420 x 275 mm*  

1/1 sida   44 500:-
180 x 237 mm, utfall. 210 x 275 mm*  

* Lägg till 3 mm skärsmån.

1/4 sida   24 000:-
A: 180 x 60 mm, utfall. 210 x 79 mm*
B: 87 x 116 mm, utfall. 102 x 135 mm* 
C: 45 x 237 mm, utfall. 60 x 275 mm*  

A

C

B

1/2 sida   35 000:-
A: 180 x 116 mm, utfall. 210 x 135 mm*
B: 87 x 237 mm, utfall. 102 x 275 mm*

A

B

Platsannonser 
– format & priser
RS ger dig det bästa urvalet när du 
söker personer med erfarenhet och 
kunnande av restaurangbranschen.

Med webb och e-nyhetsbrevet når du 
snabbt ut med din platsannons.

Kombinera tidning, webb och nyhets-
brev för bästa effekt. Din platsannons 
exponeras på webb och i e-nyhetsbrev 
under 4 veckors tid.

Priser
• Webannons inkl nyhetsbrev
     30dgr 9 100:-

Platsannons i tidning:
• 1/4-sida + 6 500:-
• 1/2-sida + 12 100:-
• 1/1-sida + 18 100:-

Annonsering på rsfoodservice.se 
Annonsering portalen
Priserna gäller för medlemmar/månad.

Toppbanner 
Startsidan + Övriga sidor 9.000 kr
Artikelsidan    9.000 kr
930x180 px - max 70kb

Hörnbanner - visas endast på desktop
Startsidan + Övriga sidor 4.750 kr
Artikelsidan    4.750 kr
150x300 px - max 70kb

Sidbanner - visas endast på desktop
Startsidan + Övriga sidor 1.400 kr
Artikelsidan    1.400 kr
150x175 px - max 40kb

Titelbanner 
Artikelsidan    9.500 kr
200x60 px - max 150kb statisk banner

Kampanjbanner 1 
Startsidan 480x480 px  7.250 kr
Artikelsidan  300x250 px  5.750 kr
Övriga sidor 300x250 px  2.850kr
max 70kb

Kampanjbanner 2 
Startsidan 480x480 px  6.000 kr
Artikelsidan  300x250 px  5.500 kr
Övriga sidor 300x250 px  2.250kr
max 70kb

Gigabanner 1
Startsidan 1   9.000 kr
980x480 px - max 150kb 
Startsidan 2   6.000 kr
980x480 px - max 150kb 

Annonsering nyhetsbrevet
Priserna gäller för medlemmar/dag.

Toppannons vänster
2.000 kr/dag
400x200 px, max 30kb

Toppannons höger
2.000 kr/dag
400x200 px, max 30kb

Mittenannons vänster
1.500 kr/dag
490x147 px, max 20kb

Mittenannons höger 
1.500 kr/dag
310x235 px, max 20kb

Bottenannons vänster
1.000 kr/dag
490x147 px, max 20kb

Bottenannons höger
1.000 kr/dag
310x235 px, max 20kb

• Medlemskap 6.800kr/år

• Medlemspaket

12 mån sidbanner på portalen

1 toppannons i nyhetsbrevet

2 mittenannonser i nyhetsbrevet

2 bottenannonser i nyhetsbrevet

1 års medlemskap

Pris: 15.000 kr

Alla banners på portalen förutom titel-

banner delar plats med upp till tre 

andra och roterar vid sidskifte.

Sidbanner roterar både horisontellt och 

vertikalt.

Annonser och banners länkas till er 

hemsida, det går också bra att bifoga 

annan länk då ni lämnar ert material. 

Animerad banner: levereras som jpg, html 
eller gif. Animationen ska hålla sig inom 
20 sekunder.

Statiska banners: jpg, gif eller png. 
(I nyhetsbrevet är alla annonser statiska.)

Våra banners är responsiva vilket inne-
bär att de anpassar sig efter den skärm 
de visas på. (hörn- och sidbanner visas 
endast på desktop)

Samtliga annonspriser 
är medlemspriser. Priser 
för icke-medlemmar är 
det dubbla. 
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