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Ny design när BookBox Kids fyller ett år 
 
Bonniers Bokklubbars uppskattade överraskningsbox med de bästa nyutgivna 
barnböckerna fyller ett år – något som firas med ny design och erbjudande om 
handplockad läsning för ett helt år. En prenumeration på BookBox 
Kids innehåller fyra boxar, där den första landar i brevlådan lagom till jul.  
 
I november 2016 lanserades BookBox Kids – Bonniers Bokklubbars exklusiva 
prenumerationsbox med nyutkomna barnböcker, och konceptet har redan blivit en 
favorit hos alla små bokslukare. 
 
– Det känns jätteroligt att fira ett år med BookBox Kids, och att vi under året som gått 
sett att det är ett så uppskattat och populärt koncept. Vi har fått många kommentarer 
som visar att vi faktiskt uppnått precis det som var tanken med BookBox Kids – att göra 
det enklare och roligare att dela läsglädjen med barn och barnbarn, säger Petra 
Nuhma, marknads- och PR-specialist hos Bonniers Bokklubbar.  
 
BookBox Kids innehåller två aktuella och nyutkomna barnböcker lyxigt förpackade i en 
exklusiv box. Vilka titlar lådan innehåller är en överraskning, men helt säkert är att 
Bonniers Bokklubbar med över 70 års erfarenhet handplockar de allra bästa böckerna 
för små lässugna. Självklart finns det också ett genustänk med i urvalet – alla böckerna 
är könsneutrala och passar lika bra till flickor som till pojkar. 



 
 
 

Bonniers Bokklubbar ingår i Bonnierförlagen och den första klubben grundades 1942. Bonniers Bokklubbar 
innefattar bokklubbarna Svalan, Månadens Bok, Spänningszonen, Bonniers Bokklubb och Lyssnarklubben. Dessa 
fem har cirka 300 000 aktiva medlemmar och är Sveriges största bokklubb. Bonniers Bokklubbar kan böcker, och 
med 70 års erfarenhet väljer erfarna redaktörer ut det bästa för klubbarnas medlemmar ur utgivningen från 
Sveriges största förlag. Bonniers Bokklubbar lanserade läsarnas pris ”Årets bok” på Bokmässan 2016. 

Boxarna är anpassade efter följande fyra ålderskategorier: 
 

• 0–2 år 
• 3–5 år 
• 6–9 år 
• 9–12 år 

 
En prenumeration på BookBox Kids innehåller fyra boxar som landar i brevlådan i 
december, mars, juni och september. Priset per box är 190 kr (+ 39 kr i frakt) och varje 
box betalas separat vid leverans. Sista beställningsdag för julens box är den 12 
december.  

Mer information om boxen och beställning finns på 
www.bonniersbokklubb.se/bookbox. 

 
För mer information kontakta:  
Hanna Lundström, presskontakt, 072–886 97 00, hanna@editk.se eller Petra Nuhma, 
marknads- och PR-specialist, Bonniers Bokklubbar, 076–139 71 96, 
petra.nuhma@bonnierforlagen.se. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


