
BRÖLLOPSFEBERS MÄSSTIDNING

INFORMATION
UPPLAGA 100 000 exemplar samt 15 000 ex 
på Bröllopsfebers tre mässor
FORMAT Tabloid (Satsyta 251x372mm)
ANTAL SIDOR 32 sidor
MATERIALDAG 15 december
UTGIVNINGSDAG Januari + Februari

I mässtidningen Bröllopsfeber får läsarna det senaste bröllopsmodet, bli inspirerade av 
vigselringar, bröllopstårtor, brudbuketter, allt inför den perfekta smekmånaden, festlokaler 

och mycket mer som kommer att hjälpa det kommande bröllopsparet i sin bröllopsplanering. 
Samt en massa av nyheter och erbjudanden som passar allas bröllopsbudget!

PRODUKTION AV ANNONSER
Vi hjälper er gärna med att ta fram annonsmaterial. Vi utformar annonsen efter era bilder, texter, 
logotyp och eventuella instruktioner. Därefter får ni korrektur på annonsen innan tidningen går i 

tryck så att eventuella ändringar kan göras. Önskar ni originalfilerna skickar vi dem gärna! 

För mer information och offert, maila elin@brollopsfeber.se

1/1-sida 251 x 372 59 400

1/2-sida 251 x 184 34 000

1/3-sida 251 x 124 24 200

1/4-sida 123,5 x 184 19 400

1/8-sida 123,5 x 90 9 300

Baksida 251 x 372 68 310

Rink 251 x 40 59 000

FORMAT PRIS (SEK)BREDD X HÖJD (MM)

Priserna är exkl. reklamskatt, moms tillkommer. Vid begärd placering tillkommer 15% på 
listpris. Betalning: 10 dagar netto, fakturering sker på utgivningsdagen.
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GRATTIS! Antingen funderar du på att 

gifta dig, eller så ska du gifta dig, eller 

så känner du någon som ska gifta sig! 

Oavsett vilket, så är den här special- 

tidningen för dig! 

Det har varit två speciella år med 

restriktioner som har gjort att man 

inte har kunnat ha sin bröllopsfest 

fullt ut. Tack och lov hade vi 2020 

och 2021 ”sommarfönster” när vi 

ändå kunde träffas. Så blir det nog i 

sommar igen!

Nu får vi äntligen ha en Bröllops-

mässa. Vaccinpass krävs inte längre 

och vi kan även öka på antalet biljetter 

eftersom restriktionerna släppts. 

Aktuell information hittar du i vårt 

nyhetsbrev samt på brollopsfeber.se. 

Där kan du även köpa biljett till våra 

mässor i Göteborg och Stockholm.

ALLA VILL GÅ PÅ BRÖLLOP!

Tänk efter, hur ofta samlar du alla 

du känner och älskar för en riktigt 

stor fest? Tiden räcker liksom inte till 

och det verkar stört omöjligt att få 

ihop alla man tycker om, till ”den där 

fantastiska festen”! 

Bröllop är fortfarande ett, om inte 

DET, tillfälle som man inte tackar 

nej till. Alla kommer. Alla bokar om 

för att komma. ALLA är glada och 

tacksamma för att bli bjudna, och alla 

vill vara där! 

Idag är det hetare än på många år 

att gifta sig, oavsett om man viger sig 

kyrkligt eller borgerligt och oavsett om 

det är hemma i bostaden, på en strand 

eller i den lilla kyrkan på landet.

BRÖLLOPSMÄSSA? MÅSTE 

MAN VERKLIGEN GÅ PÅ DET? 

Bröllopsplaneringen då? Ja, för en del 

startar det med ett frieri, för andra 

växer tanken på ett giftermål fram, 

men för alla uppstår snart situationen 

”hur ska vi göra?”. Det är mycket att 

tänka på inför ett bröllop och man vill 

såklart att allt ska bli rätt.

För många är det självklart att gå 

på Bröllopsfebers bröllopsmässor i 

Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Och alla brukar vara väldigt tack-

samma för sitt besök på mässan. Du 

kommer upptäcka massor av saker 

och detaljer som du inte har tänkt på. 

Du får en massa inspiration, träffa 

många kunniga och trevliga experter 

i montrarna och du får garanterat 

mängder av smarta idéer och lösnin-

gar som du kanske inte själv hade 

kommit på. Dessutom kommer du 

att få massor av erbjudanden som gör 

att bröllopet kanske inte blir så dyrt 

som du befarat, eller så kan du lägga 

pengar på sådant du inte trodde du 

skulle ha råd med. Oavsett var ni är 

i planeringen kommer ni att känna 

ett större lugn och upptäcka nya bra 

företag och kontakter. 

VAR ROMANTISK – GÅ PÅ  

MÄSSAN TILLSAMMANS! 

Planera in en romantisk dag och gå 

på mässan tillsammans! Jag hoppas 

att vi syns i Stockholm eller Göte-

borg, och om inte så önskar jag trevlig 

läsning och ett stort lycka till med ert 

bröllop!

PROJEKTLEDARE ALEXANDRA LIDÉN

ART DIRECTOR ELIN PARMHED

OMSLAGSFOTO MALIN NORLÉN

BILDER UNSPLASH

www.brollopsfeber.se

info@brollopsfeber.se 

Claes-Åke Hultin
MässgeneralDen viktigaste dagen i ditt liv! Ta den på  

allvar och skapa minnen för livet!

Bröllopsdags!

Bröllopsbruket
Modern secondhand i lyxig miljö

 

Lyxigt inredda showrooms

Storlekar mellan 34-54

Soffgrupp till varje provrum

Brett utbud - över 100-200 klänningar
Lyhörd och kunnig personal

Stockholm| Göteborg | Malmö | Linköping | Västerås | Umeå

Linnéa Claeson bär klänningen Stina

från vår klimatkomentserde kollektion

@brollopsbruket_sverige

www.brollopsbruket.se

Secondhand samt nya klänningar 
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ÄT GOD MAT, gå långa promenader, se 
vackra saker, njut av ett härligt hotell 
och låt er inspireras till bröllopet av 
butiker med bröllopskläder, smycken 
och juveler och annat som finns att 
hitta utanför landets gränser.

För vad känns väl lyxigare än att 
resa iväg en smula? Här hittar ni tips 
och förslag på några klassiska och 
några mer otippade resmål som  
Bröllopsfeber gillar. 

Och står ni inte i direkt bröllop-
splanering är det ändå ofta både 
viktigt och härligt att resa iväg och 
påminna sig om kärleken, samvaron 
och det äventyr som livet är!

Vill ni göra en härlig utflykt utan att 
det blir för stora hål i plånboken är 
vårt hetaste förslag en tur till Polen! 
Bekvämt och nära och ändå med 
känslan att man kommer långt bort, 
för språket är annorlunda (minst sagt), 
maten är rolig att upptäcka, kulturen 
krossar ens hjärta och arkitektur och 
stämning gör att man direkt känner 
att hit vill man åka tillbaka!

Har du god tid på dig, ta en sväng 
längs den berömda kustremsan, och 
annars – testa Warszawa eller varför 
inte den mindre kulturmetropolen 
Katowice med sina gågator, vackra 
katedral eller Krakow?!

Vi fokuserar på Krakow! Vandra 
runt i gamla stan, se den fantastiska 
katedralen, de judiska monumenten 
och bara ha det härligt!

Krakows restauranger är både 
prisvärda och riktigt bra. Portionerna 
är generösa och serveringspersonalen 
tillmötesgående och vänlig. I Stare 
Miasto – gamla stan finns många 

TEXT ALEXANDRA LIDÉN FOTO UNSPLASH

Ta en time out före bröllopet – bara ni två! Glöm inte bort att ta er tid för varandra och att unna er 
ostörda samtal och tid för planering på tu man hand inför det fantastiska ni har framför er!

Romantisk getaway
TIPS PÅ PARADIS I NÄR         OCH FJÄRRAN

trevliga ställen, men vill du ha lite mer 
lokal polsk feeling så tipsar vi om Plac 
Nowy i de gamla judiska kvarteren 
där det finns både hål-i-väggen ställen 
med riktigt härlig mat och små dolda 
pärlor som till exempel:

 Restauracja Polska – klassiskt trevligt 
ställe med vänlig personal och god polsk mat 
på menyn.
Adress: Beera Meiselsa 22

 Restauracja Starka – familjeägt trevligt 
ställe med riktigt god polsk mat, mysig lokal 
och bra priser.
Adress: Józefa 14

 Balthazar Design Hotel Restaurang  
– Fin och elegant restaurang med egen 
exklusiv vinkällare.
Adress: Grodzka 63

HOTELLTIPS
Vandra runt i denna historiska stad, 
smit in på små caféer, njut av arkitek-
turen och bo bra! Vårt tips är att testa 
följande hotell i två prisklasser:

 Balthazar Design Hotel – som verkligen 
lever upp till namnet apropå sin eklektiska 
stil, här har rummen designats även med 
olika dofter!
Adress: Grodzka 63

 Metropolitan Boutique Hotel – spaciöst, 
generöst och fräscht och mycket bra läge.
Adress: Berka Joselewicza 19

Nära är ofta bäst! Man behöver inte 
resa långt för att få allt man längtar 
efter – vacker natur, vila, god mat och 
trivsam plats för samvaro!

Vi rekommenderar Bergslagen 
med en uppsjö av intressanta platser, 
god mat och hälsobringande miljöer 
som Sikfors och Grythyttan – Sveriges 
mecka för kulinariska äventyr och 

JENNY FORS GENTELE är näst intill upp- 
vuxen i en guldsmedsverkstad efter-
som även hennes far är guldsmed. 
Guld- och silversmidesyrket går 
i familjen tillbaka så långt 
som till 1806. Jenny ringar 
snart in 20 år som yrkes- 
verksam guldsmed och kan 
stoltsera med mästarbrev 
i yrket. 

–  Då de smycken jag 
tillverkar i de flesta fall är unika 
så är det fantastiskt att hela tiden få 
nya utmaningar. Jag får också träffa 
fantastiska par och vara en del av 

deras kärlekshistoria. Att få se glädjen 
när kunden tar emot sitt smycke är 
obeskrivlig och ovärderlig!

För Jenny är det viktigt att 
skapa smycken som känns 

balanserade, tredimen-
sionella och användbara.

– En ring ska exempelvis 
inte enbart vara vacker från 

ovansidan utan från alla vin-
klar. Utöver att ett smycke ska 

vara vackert så ska det även tåla att 
användas vilket gör att konstruktionen 
är mycket viktigt och här kommer mitt 
hantverkskunnande in, säger Jenny.

KVALITETEN ÄR DET viktigaste att tänka 
på närman väljer en ring som ska an-
vändas dagligen. Material, budget och 
livsstil spelar in när Jenny Fors Gentele 
vägleder sina kunder.

–  En ring som ska användas 
dagligen måste vara anpassad till dig 
som person, du ska inte behöva tänka 
så mycket mer på den än att den är 
vacker. Genom min kunskap som 
guldsmedsmästare så kan jag vägleda 
mina kunder genom de olika val som 
de behöver göra innan vi sätter igång 
med att rita upp designen.

Ett besök hos Jenny är mer än ett 

Guldsmeden som skräddarsyr unika drömringar

val av ring, det är en upplevelse där du 
som kund får ta ett steg in i hennes 
värld som guldsmed.

Förlovningsring.se

>

MODERN KULTURBOOST  
I COOLA POLEN

HEMESTER – WEEKEND 
PÅ NÄRA HÅLL!
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BRÖLLOPSFORUMMÖT OCH LYSSNA PÅ 
EXPERTERNA

MÄSSKARTAMED ALLA UTSTÄLLARE I ALLA TRE STÄDER

ROMANTISK WEEKENDOCH SMEKMÅNADSTIPS TILLKRAKOW, PARIS MED MERA

MALMÖ 22–23 januariGÖTEBORG 19–20 februariSTOCKHOLM 26–27 februari

BLIR AV!
FÖRLÄNGDA ÖPPETTIDER

AKTUELL INFO PÅ:
BROLLOPSFEBER.SE

MÄSSAN

BRÖLLOPBRÖLLOP
ALLT TILL DITT

Bröllopsfeber – Sveriges största bröllopsmässa

Linnégatan 5, 413 04 Göteborg
info@linnetandvarden.se

Tel: 031-140589

Vi fixar ditt drömleende!Se våra erbjudanden
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NU ÄR VI GIFTA! BESÖK OSS PÅ MÄSSAN: Malmö 22-23 jan – Monter A1:02  |  Göteborg 19-20 feb – Monter J:01  |  Stockholm 26-27 feb – Monter A3:36

Materialspecifikation
FÄRGPROFIL (ICC) ISOnewspaper26v4
BILDUPPLÖSNING 200 dpi
TOTAL FÄRGMÄNGD 230%
TYPSNITT Alla förekommande typsnitt ska inkluderas i PDF--filen. 

STORLEK Annonsen ska vara producerad i samma storlek som 
den bokade ytan (bredd x höjd). 
PDF JOBOPTION Färdigt material levereras som PDF anpassad 
för svensk dagspress (TU-standard). 


