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FORMAT OCH PRISER
NYHETSBREV 

Tekniska specifikationer för material 
• Skicka in er material högupplöst till info@mattrender.se eller till 
  din kontaktpersom
• Upplösningen på samtliga bilder ska vara 300 dpi
• Färg konverteras till CMYK
• Se till att inga dekorfärger används
• ICC-profil: Coated FOGRA39

Med ett direkt utskick når ni ut till 50.000 st. 
medvetna läsare i vårt nyhetsbrevs som går ut varje 

torsdag boka upp en unik plats för 5600 kr/ vecka
Sajten har 24.325 visningar /mån

Paket 1 
Publicera upp till 3 recept 
under kategorin RECEPT 

obegränsat under året. 
För endast 2 250 kr

Paket 2 
Publicera upp till 5 recept 
under kategorin RECEPT 

obegränsat under året. 
För endast 3 000 kr

RECEPT BANKEN 



FORMAT OCH PRISER

Mattrender.se har över 15.094 unika besökare/mån och erbjuder 3 banner plaster på sajten. 
Boka din plats redan idag!

TOPP PANORAMA
1120x120 px

6 300 kr
per vecka

STAND UP
250x600 px

4 700 kr
per vecka

BANNER NAMN
468x240 px

4 500 kr
per vecka

INSIDER
300x250 px

3 500 kr
per vecka

HEMSIDA

Håll koll på dom senaste trenderna, ta del av recept och nyheter före alla andra. 
                  till vårt nyhetsbrev redan idag.Anmäl dig



Mattrender.se är ett exklusivt digital 
plattform som riktar in sig mot 
matnyfikna och medvetna konsumenter.
Matlagning och recept har självklart en 
central roll, men allt fler av våra läsare 
vill även veta vad som
händer inom branschen och bakom 
kulisserna. De är nyfikna på hur 
aktörer arbetar samtidigt som en stark 
bevakning ligger kring trender inom mat 
& dryck. 
 
På sajten kan man dagligen läsa de 
senaste nyheterna, bevaka recept och 

hitta tips på heta ställen som hotell och 
barer. I vårt populära nyhetsbrev som 
går ut varje torsdag med fokus på Inför 
Helgen lyfter vi fram de hetaste inne 
ställena, inspiration kring matlagning 
kombinerat med dryck samt heta tips 
på restauranger och hotell. 
 
Tillsammans med Mattrender stärker 
ni ert varumärke mot en köpstark 
målgrupp, och genom hemsidan, 
nyhetsbrevet och våra övriga digitala 
kanaler når ni över cirka 30 000 
potentiella kunder varje månad.

NR  UTGIVNING      MATERIALDAG          I KOMBINATION MED

1  Vecka 24   3 juni     Nr 6

2  Vecka 34   13 augusti    Nr 7

3  Vecka 40   20 september   Nr 9

4  Vecka 47   12 november   Nr 11
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