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RESTAURANGER & STORKÖK

– mat och dryck för proffs

Häng med 
R&S 2018:
•	 Restauranggalan	firar	10-års	jubileum!

•	 R&S	arrangerar	Årets	Servitör



Utgivningsplan 2018

Native-
annonsering
Native-annonsering är 
sponsrat innehåll tydligt 
märkt som sponsrat. 
Innehållet i native-
annonsen utformas så att 
läsaren upplever detta 
som en naturlig del av 
produkten. Det sponsrade 
innehållet ska vara relevant 
för målgruppen och addera 
ett mervärde för läsaren. 

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.

NR UTGIVNING MATERIALDAG

1 14 februari 25 januari

2 17 april 23 mars

3 7 juni 15 maj

4 5 september 16 augusti

5 29 oktober 5 oktober

6 5 december 15 november

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

Bilagor
Bilagor lösa eller inhäftade. 
Kontakta annons avdelningen för offert.

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

Upplaga	2017: 7 000 ex.

Annonsformat & priser 2018

Uppslag					 63	000:-
430 x 285 mm + 5 mm utfall 

1/1	sida			 44	500:-
Utfallande: 215 x 285 mm + 5mm

1/4	sida			 24	000:-
A: 90 x 123 mm
B: 185 x 59 mm

B
A

1/2	sida		 	 35	000:-
Satsyta: 185 x 123 mm

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:-

Material
Annonsmaterial	skickas	till:	
annons.rs@nordiskemedier.se

RESTAURANGER & STORKÖK. Nr 4 2017

POLITIKERKAKAN  lättbakt, men svårsmält

LEDARSKAPET  som skapar rörelse

Årets finalister i Restauranggalan
Prata mat PODCASTEN DÄR HELA BRANSCHEN HÖRS

– mat & dryck för proffs

Ledarskapets frestelser1. Fokus på personlig status istället för  resultat i organisationen.
2. Att välja att vara   osårbar.
3. Att glänsa med den egna 
 kunskapen istället för 
 att lyfta medarbetarna.4.	Att	ducka	för	konflikter.

5. Att undvika tydlighet 
 och främja osämja.

Prata mat PODCASTEN DÄR HELA BRANSCHEN HÖRS

JOHAN  
GOTTBERG ”Jag mår illa av svinn”

RESTAURANGER & STORKÖK. Nr 5 2017

– mat & dryck för proffs

Grädde 
gastronomins  

Don Juan

Special: 
HÅLLBARHET
I PRAKTIKEN



Toppbanner 930x180 px ...........9 000 kr / månad
Hörnbanner 150x300 px ...........4 750 kr / månad
Sidbanner 150x175 px ...............1 400 kr/ månad
Kampanjbanner 1 480x480 px ...7 250 kr/ månad
Kampanjbanner 2 480x480 px ...6 000 kr/ månad
Gigabanner 1 980x480 px ..........9 000 kr/ månad
Gigabanner 2 980x480 px ..........6 000 kr/ månad

Toppbanner 930x180 px ...........9 000 kr / månad
Hörnbanner 150x300 px ...........4 750 kr / månad
Sidbanner 150x175 px ...............1 400 kr/ månad
Titelbanner, statisk 200x60 px ..9 500 kr/ månad
Kampanjbanner 1 300x250 px ...5 750 kr/ månad
Kampanjbanner 2 300x250 px ...4 500 kr/ månad

Filtyper (gäller för både start- & artikelsidan)
Statisk jpg, max 75 kb
Animerad gif, max 75 kb 
Html (zip med hela källmaterialet)
Script

Alla banners ska vara responsiva. 
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder.
Utformning av annonser ingår i priset.

Toppannons vänster 400x200 px ... 2 000 kr / dag
Toppannons höger 400x200 px ...... 2 000 kr / dag
Mittannons vänster 490x147 px .... 1 500 kr / dag
Mittannons höger 310x235 px ....... 1 500 kr / dag
Bottenannons vänster 490x147 px 1 000 kr / dag
Bottenannons höger 310x235 px .. 1 000 kr / dag

Nyhetsbrevet	ges	ut	en	gång	i	veckan	med	
en	upplaga	på	6	000.

Filtyper
Statisk jpg, gif eller png

Alla banners ska vara statiska. 
Utformning av annonser ingår i priset.

Toppbanner
930x180 px, 9 000:-/mån

Startsidan

Toppbanner
930x180 px, 9 000:-/mån

Artikelsidan

Toppannons	
vänster
400x200 px
2 000:-/dag

Mittenannons	
höger
310x235 px
1 500:-/dag

Nyhetsbrev

Titelbanner

Toppannons	
höger
400x200 px
2 000:-/dag

Mittenannons	
vänster
490x147 px, 1 500:-/dag

Bottenannons	
vänster
490x147 px, 1 000:-/dag

Bottenannons	
höger
310x235 px
1 000:-/dag

Annonsformat & pris webb/nyhetsbrev
www.rsfoodservice.se RS Nyhetsbrev

Material
Maila	underlaget	inkl.	landningssida	till:
annons@nordiskamedier.se
Märk materialet med RS.

Medlemspaket
12 månader sidbanner på portalen
1 toppannons i nyhetsbrevet
2 mittenannonser i nyhetsbrevet
2 bottenannonser i nyhetsbrevet
1 års medlemskap

15 000 kr

Medlemsskap
6 800 kr/år

Samtliga annonspriser 
är medlemspriser. 

Priser för icke-
medlemmar är det 

dubbla.

Hörn-
banner
150x300 
4 750:-
/mån

sid-
banner
150x175 
1 400:-
/mån

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

Kampanj-
banner

1
480x480 px
7 250:-/mån

Gigabanner	1
980x480 px, 9 000:-/mån

Kampanj-
banner

2
480x480 px
6 000:-/mån

Gigabanner	2
980x480 px, 6 000:-/mån

200x60 px
9 500:-
/mån

Hörn-
banner
150x300 
4 750:-
/mån

sid-
banner
150x175 
1 400:-
/mån

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

Kampanj-
banner	1
300x250 px
5 750:-/mån

Kampanj-
banner	2
300x250 px
4 500:-/mån



Kontakt
Mediechef	
Fred Luxenburg
tel 08-670 41 05, mobil 073-682 53 05
fred.luxenburg@nordiskemedier.se

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

Projektledare	event
Maria Fedor
tel 08-670 41 11, 073-682 53 79
maria.fedor@nordiskemedier.se

Mediesäljare
Greger Klingwall
mobil 0708-68 49 22
greger.klingwall@nordiskemedier.se

RS	Restauranggalan,	22	oktober	2018	–	10-års	jubileum

R&S Restauranggalan är ett årligt återkommande eve-
nemang där förebilder, inspiratörer och innovatörer lyfts 
fram och hyllas. Restauranggalan lyfter fram svenska res-
taurangnäringen i 15 tävlingskategorier. Prisutdelningen 
på Restauranggalan inramas av festligheter, mat, dryck, 
mingel och underhållning. Gästerna, cirka 500, utgörs av 
Sveriges mest namnkunniga i branschen.

RS	Årets	Servitör,	21	oktober	2018

Tävlingen Årets Servitör fokuserar på den allt större och 
viktigare rollen som servitören har i restaurangupplevel-
sen. 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. 

Event 2018Inne att äta ute 
Det	tog	väl	några	miljoner år efter det att inlandsisen drog 
sig tillbaka och vi började bli mer kontinentala. Det vill säga 
att vi lever och lever upp på caféer och restauranger utanför 
hemmets dörrar. 

Först var det varukonsumtionen som backade. Den nya 
generationen är pryltrött och spenderar helst på att äta ute.

Nu är det livsmedelshandlarna som kilar sig i huvudet 
och undrar varför kunderna inte lägger lika mycket mat i 
sina varukorgar.

Det kan vi förklara. De forna och trogna kunderna till 
kvartersbutiken vill ha något mer. De vill ha en upplevelse 
av bästa sorten och går ut för att umgås. Vilken lycka att vi 
har så många restauranger av hög kvalité som välkomnar 
gästerna.

Naturligtvis	måste	det	finnas en tidning som R&S.. I det 
direkta nätverket finns över tio organisationer och förening-
ar som alla använder sig av R&S som en viktiga kanal utåt. 

Tre viktiga yrkesorganisationer finns bland dem: Sveriges 
Bartenders Gille, Svenska Sommelierföreningen och 
Svenska Kockars Förening. Därutöver viktiga tävlingsorga-
nisationer som Årets Kock och Gastronomi Sverige   
med flera.

Ta	tillfället	i	akt och presentera dina 
produktnyheter, dina unika tjänster 
och i alla är någon av R&S  
olika kanaler:
Tidningen R&S, hemsidan med dag-
liga uppdateringar rs.foodservice och
podcasten Prata Mat.

Lisbeth Rauden, chefredaktör

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 universi-
tet, Restaurangakademien och Årets Kock. För före-
tag som vill profilera sig inom restaurangsektorn är 
Restauranggalan och tävlingen Årets Servitör ett unikt 
marknadsföringstillfälle.

SVENSKA KOCKARS FÖRENING SVENSKA SOMMELIERFÖRENINGEN SVERIGES BARTENDERS GILLE 

GASTRONOMI SVERIGE AB CHAÎNE DES RÔTISSEURS

VÄSTSVENSKA GASTRONOMISKA AKADEMIN SKÅNELÄNDSKA GASTRONOMISKA AKADEMIENGASTRONOMISKA AKADEMIEN

RESTAURANGAKADEMIEN 

FÖRENINGEN ÅRETS KOCK

EKOKOCKAR

Eko
Kockar

MÅLTIDSAKADEMIEN

RS samarbetspartners

10-årsJubileum!
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