SvD Perfect Guide
SvD Perfect Guide is SvD’s glossy
weekend lifestyle magazine.
It provides inspiring and entertaining
reading about the good things in life.
Ads are seen in a suitable inspiring
editorial environment and the
magazine has a longer life span than
the daily newspaper. The magazine
also offers many creative solutions that
can be customised to the advertisers’
specific needs.
SvD Perfect Guide also has an edition
i Gothenburg together with
Göteborgs-Posten.

A more personal
lifestyle site
•

Inspire and surprise the reader

•

Different environment than the news environment

•

Premium and relevant ad environment (no display
advertising)

•

We produce original and tailor-made commercial
content that we know is well received by our
target group and the brand

•

Same editorial team that produce editorial and
commercial content

•

Quality is more important that quantity

•

Long reading times

•

Strong brand engagement

Target Group:
- Earn more than 52 % than average
- Consume more than 26 % than average
- Urban, early adopters, curious and like to try
new things

Editor in Cheif: Hugo Rehnberg

”

Tonality is crucial in order to reach the
desired target group. We want to create
a playful, smart site with a personal
feel.
Our ambition is to create a personal
lifestyle site that challenges traditional
feature content and provides the
dedicated target group with relevant
content in their areas of niche interests.
Guides and inspiration in the traditional
topic areas such as fashion, beauty,
interior, food and travel – but much
more animated and personal in its tone
of voice, through text and video.

Fashion

Beauty

Food & Wine

Design

Health

Travel

Traffic is pushed from SvD.se starting
page in addition to social media
channels
In addition to our regular Perfect Guide
editors, we work with influencers within
different areas (health, fashion etc)
In the future we will also be able to offer
sponsored newsletters.

Native article - Digital

Native article print - Perfect Promotion

PERFECT PROMOTION
I SAMARBETE MED L´ORÉAL

En elegant
förförare
Nya Armani Code Profumo är en sofistikerad
och sensuell doft för den moderne
gentlemannen.

Armanis populära doftserie Code genomsyras – precis som det mesta
Giorgio Armani skapar – av en sorts tidlös elegans. En skandinavisk doftexpert hos Giorgio Armani Fragrances beskriver Armani
Code-mannen som en modern gentleman.
– Han är subtilt elegant och har ett stort självförtroende. En man
som inte är rädd för att fånga det som han vill ha av livet.
Skådespelaren Chris Pine är ansiktet utåt för Armani Code. En
perfekt förebild som ler med ögonen och osar av stil, utan att behöva
anstränga sig.
När man skapar en doft handlar det om att bygga en personlighet.
Vilka känslor vill man väcka? Och hur? Till nysläppta Armani Code
Profumo har man mixat djupare och mer förföriska noter med trä
och ambra, tills man fått en varm, sensuell och sofistikerad doft.
Vet man vilka dofter som kvinnor attraheras av?
– Det är förstås subjektivt, men just tonkabönan, en av basnoterna
i Armani Code-dofterna, har faktiskt visat sig ha stark dragningskraft på kvinnor. Men även fräscha citrusdofter samt mer träiga
dofter brukar få höga resultat på liknande tester. Det som inte testar
lika bra är de riktigt kryddiga herrdofterna.
Går det att skönja någon tydlig utveckling inom herrdofter?
– Absolut. Under 80-talet fungerade de lite kryddigare herrdofterna, som exempelvis YSL:s Kouros, oerhört bra. På 90-talet kom
citrusdofterna, som Armanis Acqua Di Gió. Under 00-talet gjorde
de träiga dofterna intåg. Och just nu märker vi att män intresserar
sig mer för innovativa och förfinade dofter med tydlig karaktär, som
just Armani Code Profumo.
Vilket är det bästa sättet att applicera en parfym?
– Man ska spruta på pulsområdena – som handled och hals – där det
är varmare, vilket ökar doftens längd och intensitet. Många kvinnor

VÄLSKRÄDDAD DOFT

Trä, ambra och tonkaböna är några av doftnoterna i nysläppta Armani
Code Profumo.

sprayar även parfym i knävecken, ett annat pulsområde. Ett bra tips
är att spruta parfymen i luften och därefter gå igenom doftmolnet,
då blir det jämt fördelat och inte lika koncentrerat.
Hur många parfymer bör en man växla mellan?
– Jag skulle rekommendera att man bygger en doftgarderob med
några olika dofter, och byter efter humör. En för vardagar, en för
festkvällar, och kanske någon efter gymmet-parfym. Faktum
är att man kan bli gladare av doft. Om du har en dålig dag är det
vetenskapligt bevisat att en fräsch citrusdoft kan förbättra humöret.
Armani Code Classic är lite lättare och fungerar jättefint på dagtid,
medan Profumo är djupare och lite mystisk, vilket gör den till en
perfekt kvällsdoft.

Fräscha Armani Code Classic passar bra dagtid.
Skådespelaren Chris Pine är ansiktet utåt för
Armani-parfymerna.
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! PERFECT GUIDE

In-feed Format
This new format is integrated
in the editorial content with
a clear ”call to action”
Schibsted Content Studio
produces the copy text

Vi letar alla efter de perfekta jeans,
Hitta dem med guiden här.

Direct link to the advertiser’s
website

