
Vagabond och King ökar med mer än 500 procent
Flera sajter i Egmont Publishings nätverket har inlett året med att spränga sina trafikrekord. Nätverket nådde under
förra veckan fler än 1,3 miljoner unika besökare. Modemagasinet King har haft en rejäl läsartillströmning och nådde
förra veckan 157 000 besökare. Det är en ökning med över 500 procent jämfört med samma period förra året. 

– Vi arbetar lite annorlunda nu och det ger resultat direkt. Vi har bl a skapat en gemensam digital redaktion som fokuserar enbart
på våra sajter. Dessutom har vi ju väldigt duktiga redaktörer på Egmont, säger Thomas Eriksson, nytillträdd digital förlagsredaktör
på Egmont Publishing. 

Sveriges största resetidning, Vagabond, har slagit all time high fyra veckor i rad. Under vecka fyra nådde sajten hela 243 000
unika besökare. Det är en ökning med 620 procent jämfört med samma period förra året. 

– Trafiken ökar från alla håll: Google, Facebook och nyhetsbrev. Men en enskild artikel stod ut som den största trafikdrivaren. Det
var en underhållande sammanställning om översättningsmisstag som gått käpprätt åt skogen. Humor går uppenbarligen hem,
säger Thomas Eriksson.  

Även båtsajten Livetombord.se nådde sin högsta trafiksiffra någonsin förra veckan med 81 000 unika besökare. 

– Åka Skidor och Auto Motor & Sport går väldigt starkt och är uppe och nosar på sina högsta siffror någonsin. FZ, Body, Manolo
och Husvagn och Camping visar också en klart positiv trend, säger Thomas Eriksson. 

För mer information kontakta Thomas Eriksson, digital förlagsredaktör: thomas.eriksson@egmont.se eller 0704-899954.

Egmont Publishing publicerar ett 100-tal magasin och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING
Magazine. Därutöver har företaget en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event. Företaget omsätter cirka 1,1 MDKR och har
cirka 320 medarbetare i Sverige.

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. Gemensamt för koncernen är att vi skapar och berättar historier - We bring stories to life – med starka publicistiska värderingar,
kvalitetsinnehåll och bra historier – från Oscar-nomineringar till OS i Sochi. Egmont är en affärsdrivande stiftelse som omsätter cirka 1,6 miljarder EUR.
Varje år delar vi ut närmare 10 miljoner EUR för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv.


