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D 
et är med illa dold förtjusning som 
jag vill basunera ut att vi fortsätter 
att öka. I Orvestos senaste mät
ning ökar RES med 9 procent 
i jämförelse med samma period 
förra året. Faktum 
är att vi har ökat 
i alla Orvestos 

mätningar de senaste två åren, och det på en 
marknad som generellt går bakåt. En fram
gångsfaktor är att vi har så många fina vänner 
och samarbetspartners. MTR Express är en 
sådan – vi har varit deras officiella ombord
tidning sedan starten för deras höghastighets
linje mellan Stockholm och Göteborg våren 
2015. Under 2017 utökar de ännu mer, från 90 
till 100 avgångar i veckan – det innebär att fler 
än 100 000 resenärer i månaden har en RES 
framför sig i stolsfickan. Ett annat kul sam
arbete är Tallink Silja som innebär att 5 500 
guldkunder får RES i ett specialutskick. 

RES har precis firat sin 35årsdag och är Nordens första och 
äldsta resetidning. Tidningen grundades 1981 av det gifta paret 
Eva och Magnus Rosenqvist. Än i dag ägs RES av samma familj 
och drivs av ett litet fristående förlag. Det finns gott om kärlek, 
passion och engagemang hos oss. Vi är fria att ta egna, snabba 
beslut och är inte toppstyrda av något fjärran ledningsgrupp 
utan insyn. Vi är väldigt flexibla och duktiga på att skräddarsy 
lösningar åt våra partners – oavsett om det är att ordna en banner, 

författa en advertorial, arrangera en bloggtävling, skicka ut ett 
filmteam i världen eller producera en hel bilaga åt en kund, 
är vi lyhörda och noggranna och ser till att det vi sätter vår 
RESlogotyp på har högsta kvalitet. ”Kvalitet” är nämligen ett 
av de första orden som våra läsare associerar oss med. De litar 

på oss och vi måste förvalta deras förtroende 
väl. De har dessutom ett stort engagemang 
i RES – när vi arrangerar aktiviteter för våra 
läsare så strömmar bidragen in. Till exempel 
fick vi in över 2 100 bidrag när vi arrangerade 
en fototävling i samarbete med Nikon. 

Förutom vår vackra papperstidning 
blomstrar RES digitala liv – vi har en ny app 
där du kan läsa RES digitalt och dessutom 
gå tillbaka i vårt arkiv av tidningar och 
artiklar. Vi har även en guideapp där du 
hittar initierade resguider till ett större antal 
världsstäder. På RES.se hittar du ständigt 
inspiration och nyheter – anmäl dig till vårt 
nyhetsbrev för att inte missa de senaste 

tipsen från världens alla hörn. 
Välkommen till RES!

UPPÅT OCH FRAMÅT  
PÅ ALLA FRONTER!

Kajsa Beausang  Chefredaktör
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RES LÄSES AV EN  
SAMLING NYFIKNA 
LIVSNJUTARE
Folk som har hyfsat med pengar och är villiga att 
lägga dem på kvalitet och upplevelser. Inte helt 
överraskande så älskar de att resa, men de inser att 
resandet också är gott vin och god mat, bra litteratur 
och design, ny konst och gammal kultur. De rör sig 
lika bra i naturen som bland urban arkitektur i sin 
jakt på nya intryck. Våra läsare är gränslösa både i 
geografin och i livet.

RES ÄR SVERIGES  
FÖRSTA OCH FRÄMSTA  
RESEMAGASIN
2017 fyller vi 36 år! Vår fokus är global, men vår 
kunskap är lokal och exakt. Vi vet adressen till den 
bästa fiskrestaurangen i Marseille, vi har bott på det 
mest prisvärda hotellet i Rom. Vi kan shopping
stråken i LA och vet vilken strand man bör välja på 
Kreta. Våra läsare litar på oss.

RES ÄR EN  
UPPLEVELSE  
REDAN I LÄSFÅTÖLJEN
Våra reportage är skrivna av Sveriges främsta skri
benter och bilderna är tagna av några av världens 
bästa foto grfer. Kvalitet och kreativitet är nyckelord 
för att kunna erbjuda den maximala tidningsupple
velsen i bild, text och form.

I RES når du dina kunder i en miljö som lockar till 
nyfikenhet. Du når dem också vid ett tillfälle när de är 
avkopplade, lustfyllda och öppna för nya intryck. Vill 
du vara med i den bästa av världar så ska du annon
sera i RES.
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* OBS! + 5 mm skärsmån ska lämnas på alla ledder vid utfallande annons.

Begärd placering: Första uppslag samt begärd placering inlaga: 
+ 10 procent. 
Övriga format: Utvik, altarskåp, kappa och bilagor 
— begär separat offert.

Fakta
Tryckt upplaga: 30 000 exemplar
Orvesto konsument 2016:2: 85 000 läsare 

UTGIVNINGSDAGAR 2017

Uppslag 
Satsyta: 396 x 236 mm
Utfallande: 430 x 275 mm*
Pris: 62 800 SEK

1/2 uppslag
Satsyta: 396 x 116 mm
Utfallande: 430 x 136 mm*
Pris: 37 400 SEK

Helsida
Satsyta: 181 x 236 mm
Utfallande: 215 x 275 mm*
Pris: 37 400 SEK

Helsida baksida
Utfallande: 215 x 255 mm*
Pris: 45 900 SEK

Halvsida liggande
Satsyta: 181 x 116 mm
Utfallande: 215 x 136 mm*
Pris: 24 100 SEK

Halvsida stående
Satsyta: 88,5 x 236 mm
Utfallande: 105,5 x 275 mm*
Pris: 24 100 SEK

Kvartsida liggande
Satsyta: 181 x 60 mm
Pris: 14 500 SEK

Kvartsida stående
Satsyta: 43 x 236 mm
Pris: 14 500 SEK

53 4 6 1Nummer

Utgivning

Material

21 feb

6 feb

18 apr

30 mar

13 jun

23 maj

26 sep

4 sep

31 okt

29 sep

12 dec

20 nov

ANNONSPRISLISTA RES 2017

VEM LÄSER RES?
Vi är Sveriges första resetidning och många 

av våra läsare har troget varit med oss i mer 

än ett decennium, vissa till och med från 

starten. Det är ett stort förtroende vi har 

från våra läsare och vi är mycket måna om 

att de ska få de bästa tipsen och rekommen-

dationerna. De skulle nämligen avslöja oss 

direkt om vi slarvade. Våra läsare har resan-

det som livsstil och de sitter själva inne med 

stor kunskap, nyfikenhet och vilja att upp-

täcka nya resmål, upplevelser och produkter.

RES LÄSARE ÄR:
• Mellan 35–55 år gammal.

• Majoriteten av läsarna bor i Stockholm, 

Göteborg eller Malmö.

• Högutbildad.

• Medel– till höginkomsttagare. 

• Köpstark.

• Kvalitetsmedveten.

• Majoriteten äger sin egen bostad.

• Lägger mer pengar en genomsnittssvens-

ken på resor och upplevelser.

• Reser oftare än genomsnittssvensken.

RES LÄSARE ÄR ÄVEN 
INTRESSERAD AV:
• Vin & vinprovningar.

• Prova nya maträtter & matlagning. 

• Design och inredning. 

• Wellness & yoga.

• Äventyrssport, skidåkning & segling.

• Mode & skönhet. 

• Konst & kultur. 

* Enligt undersökning av SIFO/Orvesto. 

SOM PRINTANNONSÖR ÄR det bra att känna till att din annons syns på flertalet digitala platser. Alla prenumeranter har login till vår app och kan 
bläddra i RES digitalt tillbaka till år 2010.  Genom ett samarbete med American Express har de svenska kortinnehavare av Centurion-, Platinum- och 
Guldkort – de högst spenderande svenskarna med American Express-kort – tillgång till RES-appen. Dessutom finns digitala blädderversionen av 
RES, inklusive printannonser, på följande abonnemang: Readly.se, Ztory.se och Magazinos.com.



      TOP BANNER
Storlek: 1000 x 240 pixlar
Pris: 19 000 SEK/månad

SIDOBANNER 1
Storlek: 250 x 200 pixlar
Pris: 12 000 SEK/månad

SIDOBANNER 2
Storlek: 250 x 500 pixlar
Pris: 15 500 SEK/månad

STORTAVLA
Storlek: 480 x 320 pixlar
Pris: 17 500 SEK/månad
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DIGITALT

Nils Norberg 
nils@res.se 
+46 8 545 06 404

Gerd Jensen
gerd.jensen@res.se 
+46 733 55 60 55

Patrik Jerrestam
patrik.jerrestam@travelnews.se 
+46 70 836 33 40

ANNONS 
BOKNING

HEM     BLOGG     RESGUIDER     INSPIRATION     HOTELLTOPPEN     OM RES     PRENUMERERA        

Bloggar

Annons

PARIS 
OUI 

MERCI
Carin Olsson

Nyhetsbrev
Prenumerera på RES nyhetsbrev
NAMN

E-POSTADRESS

LEVERANSFORMAT

Vart vill du resa?

DESTINATIONER

ALLA VÅRA BLOGGAR

HAVSUTSIKT I BRETAGNE
Bretagne skulle kunna sammanfattas med ett enda ord. Havet. I norra Bretagne med sina säregna 
rosa klippor finns det överallt, ofta även alldeles för långt in på fastlandet. Här smälter havet ihop 
med himlen, det kryper upp på tallrikarna och är ständigt på näthinnan. Den som åker hit bör 
älska havet – och stå ut med att maten är klart mer engelsk än fransk.  
Text: EVELYN PESIKAN Foto: ERIKA GERDEMARK

Vinjett

New york
HETASTE HOTELL

New York är världens mest intressanta hotellstad. 
Johan Lindskog, har checkat in på de hippaste hotellen just nu.
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PÅ WWW.RES.SE som bjuder på ett urval av artiklar, cityguider och blog-
gar för såväl mobil eller laptops, kan vi erbjuda banners, ”take-overs” 
och advertorials. 

Engagemanget är mycket högt bland de som läser RES digitalt 
och följer oss på sociala medier. Siffrorna talar för sig själva:
• Över 2 100 bidrag för sommarens fototävling
• 105 anmälda bloggpar, 210 personer, för bloggtävling med en europeisk 

turistbyrå 2015 – endast via RES egna kanaler.  Digitalt och i sociala 
medier når RES cirka 35 000 unika personer varje månad. 

Nyhetsbrev
RES nyhetsbrev går ut en gång i månaden till 10 000 mottagare. Här 

kan du som annonsör antingen annonsera med banner eller så skräddar-
syr vi ett eget nyhetsbrev som skickas ut till samma mottagare.

Programmatisk annonsering
RES erbjuder programmatisk annonsering tillsammans med våra sam-
arbetspartners SpiderAds och Etraveli Smart Media.

Förutom våra egna kanaler kan vi hjälpa er att skapa digitalt material, 
vare sig om vi pratar native eller korta filmer. Att vara proffs på sto-
rytelling, att på ett trovärdigt och fängslande sätt berätta en historia, 
blir än viktigare i det enorma informationsbruset.

VÄLKOMMEN TILL ETT DIGNANDE DIGITALT SMÖRGÅSBORD

ANNONSPRISLISTA
2017 DIGITALT



Tekniska 
fakta
Tryckförfarande: Offset 

Bindning: Limbindning 

Omslag: UV-lackat

Tillgängliga färger: Europaskalan 

Raster: 133 linjer/tum, 60 linjer/cm.

Material: Digital annonsöverföring av 

tryckbart material, låsta filer.

Digitalt material: Dokumenten ska vara 

låsta som pdf. Typsnitt och bilder ska vara 

 inbakade. Inkludera skärmärken så att 

 annonsplaceringen på sidan blir korrekt.

Döpning av dokument: För att vi lätt-

are ska hitta rätt annons till rätt nummer 

så bör dokumenten döpas enligt följande: 

RESnummerår_annonsör_storlek.pdf.  

Till exempel: RES1201_travelmore_hel.pdf

Leverans av material: Leverera ert 

 annonsmaterial till vår webb 

res.se/annons. Välj rätt utgåva och följ  

instruktionerna.

Annonserings
bestämmelser
Allt annonsmaterial mottages och 

 publiceras under förutsättning att såväl 

annonsör som annonsbyrå har rätten att 

publicera detta.

I och med att utgivaren accepterar 

 annonsen för publicering, åligger det byrå 

och annonsör att hålla utgivaren skade-

lös och ersätta denne för kostnader som 

kan uppstå med anledning av  publicering 

av annonsmaterialet — en skyldighet som 

inkluderar, men ej  begränsas till,  förluster 

och utgifter som kan uppstå genom ställda 

anspråk eller åtal för ärekränkning, intigri-

tetsbrott, plagiering eller överträdelse av 

copyright.

Annonser som enligt utgivarens 

 uppfattning kan förväxlas med redak-

tionellt innehåll accepteras ej. Ordet 

 ”annons” ska stå tryckt upptill på alla 

 annonser som antingen är  osignerade 

 eller ger sken av att vara  textmaterial.

Annonsmaterialet måste hålla de 

 standardformat som specificeras i  

denna prislista.

Betalningsvillkor
Femton dagar netto. Reklamskatt ingår, 

moms och eventuella omarbetningar av 

 lämnat original tillkommer. Dröjsmåls-

ränta  debiteras med för närvarande två 

procent per påbörjad månad.

Annullering
Avbokning av annons som sker senare  

än två veckor före materialdag faktureras 

med 25 procent på avtalat annonspris.  

Om avbokning sker senare än en vecka 

före materialdag, förbehåller vi oss rätten 

att fakturera avtalat annonspris.

Reklamationer

Övriga  
bestämmelser
Tidningen RES förbehåller sig rätten  

att vägra införa annonsmaterial.

UTGIVARE RES Travel Magazine Sweden AB, Sankt Paulsgatan 29A, SE-118 48 Stockholm 
Tel. 08-545 064 00  www.res.se

Reklamationer gällande införda  annonser 

skall göras inom sju dagar från utgivnings-

dag, gällande fakturor inom fjorton  dagar 

från fakturadatum. Tidningen  ansvarar 

inte för fel och brister som beror på 

under måligt material, inte heller för 

 postala  förseningar. 

Vid förseningar av annonsmaterial ges 

ingen reklamationsrätt. När tidningen bär 

ansvar för fel i annons, ansvarar den  inför 

beställaren med högst annons kostnaden 

och endast för repetitions införande av 

samma material i den egna tidningen. 

 Tidningen och annonsförmedlare är 

 fritagna från ansvar för  eventuell skada 

om annons uteblivit eller felaktigt införts.

Kontrollera detta  
före dokumentleverans:
• Typsnitt inkluderade

• Bilder och illustrationer i CMYK-färg

• Rätt upplösning på bilder

• Färg: 300 dpi

• Streckbild: 800 dpi

• Rätt format i millimeter

• Korrekt döpt dokument

BRA ATT VETA

RES grundades 1981 av det gifta paret Eva och Magnus Rosenqvist. Än idag ägs RES av samma familj och drivs av ett litet fristående förlag. Tidningsmakare 
och storytellers är vad vi är. Vår förhoppning är att denna passion genomsyrar RES.


