
ROOFTOP
GUIDEN

MEDIA-KIT 2018



OM ROOFTOPGUIDEN

Rooftopguiden är en unik sajt och den enda i sitt slag 
som ger en komplett guide till världens bästa takbarer. 
Här kan man ta del av all information man behöver om 
över 1 000 takbarer i mer än 100 av världens mest 
besökta städer. 

Och även följa med på vår resa och våra besök på Och även följa med på vår resa och våra besök på 
takbarer världen över (i skrivande stund över 500 st). 

Att äta och dricka gott med en fantastisk utsikt är en Att äta och dricka gott med en fantastisk utsikt är en 
ihållande trend, både i Sverige och i resten av världen. 
Idag finns flera takterrasser med bar i alla storstäder 
och alltfler byggs då det är en självklarhet att kunna 
avnjuta en middag eller drink med en utsikt. Och vi tror 
inte våra ca 1 miljon besökare per år kan ha fel.

P.S Om du tycker att du känner igen personerna på bilderna P.S Om du tycker att du känner igen personerna på bilderna 
kan det vara för att vi numera är “kändisar”. Två gånger 
har vi blivit inbjudna att prata takbarer i TV4 Nyhetsmor-
gon och en gång i SVT Go Kväll. Rooftopguiden är även 
återkommande i diverse press, bl.a. Aftonbladet, Café, 
ELLE, Scandinavian Traveler och flertalet utländska 
medier. Utan att skämmas och med bara lite glimt i ögat 
kallar vi oss numera “takbarsexperter”.kallar vi oss numera “takbarsexperter”.

rikard.fredricson@rooftopguiden.se

www.rooftopguiden.se     www.therooftopguide.com

hans.ebenman@rooftopguiden.se



STATISTIK & MÅLGRUPP

108 945 unika webbläsare

136 611 besökare

328 105 sidvisningar

25-44
ÅLDER

41%
MÄN

59%
KVINNOR

64 500
FÖLJARE INSTAGRAM

Enhetsfördelning
71%

Rooftopguidens målgrupp

Rooftopguiden besöks av reseintresserade livsnjutare 
som är beredda att betala för att få en extra guldkant 
på sina upplevelser. Man reser gärna flera gånger per 
år, framförallt till större städer och lägger inför och 
under resor extra vikt på flyg, boende och matställen.

Merparten bor i större städer, ser shopping som ett Merparten bor i större städer, ser shopping som ett 
stort intresse och är mellan 25-44 år, med en övervikt i 
åldersgruppen 25-34. Könsfördelningen är relativt 
jämn, med något fler kvinnor.

Merparten av besöken sker via mobilen.

Källa: Google Analytics (2018-05-22)

Mobil
24%
Desktop

5%
Tablet

30 dagar (2018-04-22 - 2018-05-21)

INTRESSEN

Resa, Shopping, Mat & Middagar, 
Hotell & Boende, Flygresor, 
Konst & Underhållning, Sport & Hälsa, 
Finans & Investering



PRODUKTER



TOP-PANORAMA (DESKTOP/TABLET + MOBIL)

DISPLAYANNONSER

HÖGERSPALT (DESKTOP/TABLET + MOBIL)

BOTTOM-PANORAMA (DESKTOP/TABLET + MOBIL)



NATIVE

RUBRIK

Brödtext

ROOFTOP-AD (DESKTOP/TABLET + MOBIL)

BILD

RUBRIK

Brödtext

BILD



ÖVRIGA PRODUKTER

INSTAGRAM (SPONSRADE INLÄGG) BLOGG 
(SPONSRADE INLÄGG/INLÄGG I SAMARBETE MED)

I SAMARBETE MED
I SAMARBETE MED

LOGO
LOGO



KONTAKT WEBBSIDA: www.rooftopguiden.se / www.therooftopguide.com

E-POST: hans.ebenman@rooftopguiden.se

TELEFON: +46 733-777 668


