
www.alltombrollop.com

KONTAKT:
JACQULINE ROVA  
jacqueline@alltombrollop.com 
070-922 30 05

MATERIALLÄMNING:
www.alltombrollop.com/material.aspx
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Snabbfakta:

Annonsinfo:

ANNONSERING
HALVSIDA LIGGANDE:
HALVSIDA STÅENDE:
KVARTSIDA:
ÅTTONDEL:

UTGIVNINGSPLAN 2020:
TIDNING
Allt om Bröllop 1
Allt om Bröllop 2
Allt om Bröllop 3
Allt om Bröllop 4

197 x 132 mm 
97 x 267 mm
97 x 132 mm
97 x 56 mm

Samtliga priser exklusive moms

HALVSIDA 
LIGGANDE

KVARTSIDA
MARKNAD

ÅTTONDEL

HALVSIDA 
STÅENDE

RÄCKVIDD: 23 000
(Orvesto Konsument helår 2015)
DIGITAL LÄSNING: 
3 900 unika läsare/nummer
KÖNSFÖRDELNING: 
74 % kvinnor 26 % män

HEMVIST: 44 % storstad 
56 % övriga landet
LÄSTID PER NUMMER: 
ca 60 min
PACKNINGSGRAD: 
35 % annons 
65 % redaktionellt

UTGIVNING:
25 februari
26 maj
24 september
27 oktober

MATERIALDAG:
6 januari
6 april
10 augusti
25 september

Allt om Bröllop är Sveriges största bröllopstidning  
Vi erbjuder Sveriges brudpar all hjälp de behöver på 
webben, i våra sociala medier och i våra tidningar. Den 
största bröllopstrenden just nu är att brudparen önskar 
skräddarsy sina bröllop och för detta vänder de sig till 
oss. Efter många år i branschen, med en av Sveriges 
ledande experter inom vett & etikett på redaktionen 
och med stor kunskap om bröllopsmode och festfixan-
de så är titeln förknippad med ett högt förtroende hos 
läsarna. Med oss får man massor av inspiration och all 
information med handfasta tips om hur man arrangerar 
sitt bröllop.

MÅLGRUPP: Varje år gifter sig ca 50 000 brudpar i 
Sverige. De är mellan 30 och 40 år gamla och de har 
sparat ihop till kalaset själva. I snitt lägger brudpar mellan 
50 000 kr och 100 000 kr på sitt bröllop – våra läsare 
lägger ofta dubbelt så mycket!

– Sveriges största bröllopstidning

18 900 kr
18 900 kr
11 900 kr
6 900 kr




