
Annonsera i Mässtidningen
inför GastroNord och Lounge Expo
Lagom till GastroNord och Lounge Expo 31 mars - 2 april 2020 på Stockholmsmässan utkommer det gemen-
samma mässmagasinet. Det skickas till besökarna några veckor innan mässan slår upp sina portar och delas 
självklart även ut på plats. Offi ciellt utgivningsdatum blir onsdagen 4 mars.

Som utställare får du möjlighet att synas med er logga på mässkartan och i utställarförteckningen. Samma sidor 
trycks även upp till besökarna som guide på mässan. Ni kan använda er av traditionella annonser och det fi nns
även möjlighet att få en artikel skriven om er av våra erfarna redaktörer. 

Vi erbjuder även digital spridning av era artiklar. Från mässans hemsida annonserar vi i sociala medier och i 
mässans nyhetsbrev för att locka läsare till just er artikel. 

Välkommen som annonsör!

Tidningen innehåller:

• Konferensprogram

• Utställarförteckning

• Mässkarta

• Utställarartiklar

• Kommunikation från 

utställare och partners, mm.

Välkommen till GastroNord 2020 på 
Stockholmsmässan, Norra Europas 
viktigaste mötesplats för gastronomi. 
I år har vi mer aktiviteter än någonsin, 
bland annat Pizza-SM, Glass-SM och 
GastroSummit. Våra besökare ger oss 
4,3 av 5 i snittbetyg. Välkommen!
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GRATTIS 
SEBASTIAN OCH 
TEAM SWEDEN. 
VI SES PÅ 
GASTRONORD!

31 MARS –  
2 APRIL
2020
gastronord.se

FO
TO

: V
IK

TO
R 

FR
EM

LI
N

G

Vill ni att vi 
skriver om er?

Fråga oss om våra 

digitala paket

ARRANGÖR:

31 mars – 2 april 2020
Stockholmsmässan, Älvsjö

Nordens största hotellmässa!
Lounge Expo står för utveckling, inspiration och hållbara lösningar 
för hotell- och konferensbranschen. En mötesplats fullmatad med 
kreativa idéer, toppmodern teknik och smarta lösningar som sätter  
fart på utvecklingen. 
Lounge Expo erbjuder också branschens vassaste seminarieprogram,  
en häftig fest och flera spektakulära kringarrangemang. Räkna med 
några riktigt händelserika dagar med massor av givande kontakter och 
spännande upplevelser, oavsett om du är utställare eller besökare.
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www.loungeexpo.se

Arrangeras i direkt anslutning till:
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Informa AB
08-34 03 02
david@informa.se

Annonsbokning



Mässtidning

Format

1. Uppslag (utfall)

2. Helsida (utfall)

3. Halvsida (stående)

4. Halvsida (liggande)

5. Kvartssida (stående)

6. Kvartssida (liggande)

Pris (ex moms)

38 000 kr

19 000 kr

11 000 kr

11 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

Storlek (bredd x höjd)

430 x 280 mm (+ 3 mm)

215 x 280 mm (+ 3 mm)

87 x 235 mm

179 x 115 mm

87 x 115 mm

179 x 55 mm

En av våra erfarna redaktörer leder arbetet och tar fram en artikel tillsammans med er. 

Den publiceras som en helsida eller ett uppslag i tidningen. Som en bonus publiceras 

även er artikel på mässans hemsidor, sprids i nyhetsbrevet och sponsras ut i sociala 

medier. Målgrupperna i sociala medier består främst av tidigare mässbesökare samt 

GastroNord och Lounge Expos läsare och följare.

Förstärk er synlighet i 
utställarförteckningen/
hallkartan genom att 
lägga in er logotype.

Pris 3 900 kr

OBS! Begränsat antal. 
Först till kvarn gäller.
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Annonsbokning

Sociala medier

→LOGO BOOST

FAKTA

Distribution: Postas till mässans 

besökare samt delas ut på mässan.

Format: 215 x 280 mm

Upplaga: 15 000 ex

Sista bokningsdag: 14 feb

Utgivningsdag: 4 mars

LOGO BOOST

TIDNINGEN

NATIVE - Vi skriver artiklar för utställarna!

1. 2.


