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Tryckinformation

VID DIN GATE
PREMIUM MAGAZINE 
Är ett magasin med fokus på lifestyle och nöje 
som innehåller allt från stilfulla reseskildringar 
från när och fjärran till reportage om kultur, 
mode, resor, inredning, design, konferens, 
herrgårdar och mycket, mycket mer... 
Mat- och vinreportage med recept och vintips. 
Helt enkelt trevlig läsning för resenärena.

UNIK DISTRIBUTION
Tidningen finns på Arlandas Utrikesterminaler.
En unik och träffsäker distribution till en miljö 
där miljoner människor rör sig varje månad 
och där man fortfarande har tiden att läsa ett 
inspirationsfyllt magasin. Tidningen är gratis 
och vänder sig till en medveten målgrupp som 
dels har hög inkomst och utbildning, dels reser 
betydligt mer än genomsnittet - både privat och 
i jobbet. 

NYHET
Magasinet kommer nu även distribueras på alla 
Elite Hotels i Stockholm, Göteborg och Malmö 
samt utvalda Nordic Choice  Hotels i Stockholm. 

Pristillägg vid begärd placering 15 %. Bilaga: < 25 gram 25 300:- För övriga format: Begär offert!  Alla priser är exklusive moms. 
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HOTELLFAMILJEN 
- ESS Group satsar vidare

LYXIG SEMESTER 
- På Sri Lanka med bad och äventyr 

TRÄNING & HÄLSA
- Med Alexander Catalan & Co 

Kontakt:
Camilla Almqvist
070-661 86 51
camilla.almqvist@laprensa.se
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ium
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agazine # 6/2018

# 6/2018

CARL EDMOND
- Armbandsurets comeback

SVALBARD
- Världens nordligaste whiskyprovning 

RES TILL DUBAI
- Upplevelsernas paradis för alla

82 Premium Magazine

Matinspiration från det asiatiska köket...

MAT & RECEPT

KITCHENAID FIRAR 100 ÅR

Isamband med KitchenAids 
100-årsjubileum lanseras 
jubileumsupplagan Queen of Hearts.  

Under åren har den röda färgen kommit 
att bli förknippad med KitchenAid. Den 
nya produktserien kommer att lanseras 
i ”passion red” färgen, en twist på den 
röda färg som länge representerat 
KitchenAids varumärke. Några av de 
unika designdetaljerna är ett ”passion 
red” färgat dekorband med hundratals 
miniatyrhjärtan, kromdetaljer och ett 
specialdesignat frontfäste för att fira 
KitchenAids sekel inom branschen. 

Produktserien innehåller en stavmixer, 
vattenkokare, blender, brödrost, elvisp, 
köksmaskin och en mini-matberedare. 

Jubileumet handlar inte bara om 
firandet av ett ikoniskt 
varumärke, det är också 
en hyllning till alla som 
inspirerat och utvecklat 
varumärket sedan starten 
1919. Under de senaste sex 
månaderna har KitchenAid 
fokuserat på sitt ikoniska 
arv. I och med lanseringen 
av denna limited edition 
Queen of Hearts, blickar 
KitchenAid in i framtiden 
och den innovation, 
originalitet och kreativitet 
som kommer att prägla 
nästa århundrade av 
matlagning och bakning.

Jubileumet handlar inte bara om 

varumärke, det är också 
en hyllning till alla som 
inspirerat och utvecklat 
varumärket sedan starten 
1919. Under de senaste sex 
månaderna har KitchenAid 
fokuserat på sitt ikoniska 
arv. I och med lanseringen 
av denna limited edition 
Queen of Hearts, blickar 
KitchenAid in i framtiden 

originalitet och kreativitet 
som kommer att prägla 

matlagning och bakning.

42 Premium Magazine

Mode, skönhetstips, hår, med mera...

HÄLSA- SKÖNHET & MODE  

CLOUD NINE LANSERAR THE MICRO WAND

I september 2019 lanserades prisbelönta och brittiska Cloud 
Nine nya innovativa The Curling Wand – en locktång framtagen 
för att förhöja och definiera naturligt lockigt hår eller hår med 
textur. Använd den till att styla fram höstens trendigaste looks!

The Micro Wand är Cloud Nines första avsmalnande locktång och 
ger långvariga och glossiga lockar. Locktången har en innovativ 
mineralberikad keramisk yta som bidrar till att bibehålla en jämn 
temperatur över hela verktyget, gör håret mindre statiskt och tillför extra 
glans. The Micro Wand kan skapa både smala lockar och större vågor och 
kan användas på både kort och långt hår.

The Micro Wand har tre olika värmeinställningar: 125°C, 150°C, 175°C samt 
en 2,7 meter lång sladd. Locktången levereras i en lyxig necessär som gör 
det enkelt att ta med den på resan.

22 Premium Magazine

SRI LANKA
 - lyxig semester med både strand och äventyr

Sri Lanka är en stor ö som ligger söder om Indien. En destination som vi varit 
sugna på länge och som flera av våra vänner rekommenderat varmt. Här 

hittar man mycket av det som vi är ute efter när vi reser - fantastiska stränder, 
intressant mat, vacker natur och massor att se och göra.

Text: Christian Muda, Matochresebloggen.se  Foto: Pressbilder
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Hotell Maalu Maalu Resort & Spa

76 Premium Magazine

SKAPA DITT 
SEMESTERPARADIS 

HEMMA
Föreställ dig att semesterkänslan håller i sig i 

månader. Att du i omedelbar anslutning till ditt hem 
har ett eget litet paradis. Hur skulle det se ut?

Miami Pool Eight 4671
Premium Magazine 77

Drömmen om en egen pool kan 
se olika ut. Kanske drömmer 
du om en liten pool för 
avsvalkning, en stor pool för 
barnens lek eller en avlång 

pool för simträning. Eller så har tanken på 
en pool hemma aldrig slagit dig. Man kan 
ju flyga till Spanien och bo på hotell.

– Vårt resande med flyg har en negativ 
inverkan på vårt klimat. Inget man vill 
läsa när man sitter på flyget kanske, haha, 
men tyvärr är det ju så det är. Konceptet 
Semester hemma grundar sig i vår tanke 
om att en pool är mer än ett elegant 
blickfång i trädgården, förklarar Sara 
Söderberg, marknadsansvarig på Miami 
Pool, och fortsätter:
– En pool är en garanterad 

stämningshöjare på grillfesten och ett 
löfte om att du aldrig mer behöver höra 
”jag har ingenting att göra” från familjens 
yngre sommarlovsfirare. Med en egen pool 
hemma behöver du inte planera en resa för 
att semestern ska bli precis som alla vill. 
Du kan ha semester hemma.

Tips för drömpoolen
Sveriges vanligaste pool är en rektangulär 
pool som är 4 x 8 meter. Idag finns dock en 
uppsjö av poolmodeller på marknaden, 
hur ska man veta vilken man ska välja?

– Våga drömma! Fundera över hur just din 
drömpool ser ut och kontakta sedan flera 
olika poolleverantörer. Vi kan till och med 
skräddarsy pooler efter kunders önskemål. 
Just nu ritar vi till exempel en pool med en 
loungedel, berättar Sara. 

Om det finns lokala återförsäljare på orten 
är det en fördel. 
– Be återförsäljaren komma ut och titta på 
tomten, vid ett hembesök kan ofta många 
nya möjligheter visa sig. 

Vad är det vanligaste folk frågar?
En av de vanligaste frågorna inför ett 
poolbygge är om man kan bygga en pool 
trots att man har mycket berg eller en 
sluttande tomt. 

– Låt dig inte begränsas av att du tror att 
din tomt inte passar, det mesta går att 
lösa. Vi kan tillverka pooler som ska grävas 
ner, stå ovan mark eller en blandning där 
emellan. Vi har många kunder, där andra 
byggare helt dömt ut tomten, som idag har 
otroligt vackra poolområden. 

Miami Pool Oval 3570 

Miami Pool Rectangular 4590 med trappa Miami Pool Kidney
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