
TRÄNA - Sveriges snyggaste magasin?
Utemagasinets specialutgåva, tidningen TRÄNA, är nominerad till Svenska Designpriset 2014 - en
tävling för grafisk design och kommunikation TRÄNA är nominerad i klassen Redaktionell Print –
Magasin. Från den 8 september kan alla vara med och rösta fram vinnare på
www.designpriset.se

Tidningen TRÄNA vänder sig till läsaren som helst tränar ute och som uppskattar naturupplevelsen lika mycket som prestationen. I
TRÄNA kan du bl a läsa om trailrunning, cykling, paddling, simning, multisport, styrketräning, konditionsträning, längdåkning och
toppturer. Formgivare av TRÄNA är Örjan Vatnaland på reklam- och designbyrån Hjärtat i Åre. Vinnarna av Svenska Designpriset
2014 presenteras den 2 oktober vid en prisutdelning på Moderna Museet i Stockholm.

Nästa nummer av tidningen TRÄNA säljs i butik från 18 september och går ut till både Utemagasinets och Åka Skidors läsare.

För mer information kontakta: Emma Rodling, redaktör TRÄNA, +46 76 5376636 emma.rodling@utemagasinet.se eller Ingalill
Forslund, chefredaktör på Utemagasinet, +46 705140029 ingalill@utemagasinet.se

Utemagasinet ges ut av Egmont Publishing som publicerar ett 100-tal magasin och webbplatser för vuxna och barn i Sverige, däribland Hemmets
Journal, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande eventverksamhet. Företaget omsätter i Sverige cirka
900 MSEK och har 300 anställda.

Egmont Publishing är en del av koncernen Egmont som är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och ca 6 600
medarbetare. Egmont står bl.a. bakom Nordisk Film, TV 2 i Norge, biografer, tidskriftsförlag, bokförlag, läromedelsförlag, PlayStation och en rad delägda
filmbolag t.ex. Zentropa. Gemensam devis för koncernen är We bring stories to life – med starka publicistiska värderingar, kvalitetsinnehåll och bra historier
– från Oscarnomineringar till OS-sändningar. Egmont är en affärsdrivande stiftelse som omsätter cirka 1,6 miljarder EUR. Varje år delas närmare 10 miljoner
EUR ut för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv. Under 2013 ökade Egmont sina donationer till allmännyttiga ändamål till 10 miljoner EUR.
Donationerna ges till projekt som skapar ett bra liv för utsatta barn och ungdomar. Det rör sig bl. a. om projekt som stärker barn och ungdomars förmåga att
hantera livskriser samt projekt som skapar lust att lära hos barn.


