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Tankesport firar tidningen Krysset 65 år!
Sveriges äldsta korsordstidning Krysset fyller 65 år! Tidningen gavs ut första gången
1957 av Bonnier och det är forfarande en av de mest populära. Under mottot
”Klassikern med kunskap och kvalitet” så levererar Krysset bildkryss av Sveriges
främsta korsordskonstruktörer varje månad. Humor och allmänbildning har alltid
varit Kryssets melodi. Förutom de klassiska ordlekar så täcks även ämnen som
geografi, populärkultur, film, tv och musik in i kryssen, och det ger många timmar
med rolig och utmanande hjärngymnastik i varje nummer.
Intresset för korsord är enormt stort i Sverige, i alla åldrar! Det är många som löser
kryss varje dag och på alla olika klurighetsnivåer.
Det man förknippar med svensk korsordskonst är just de kluriga nycklarna,
underfundigheterna och ordbryderierna på hög svårighetsnivå – och där är Krysset
bland de främsta. Flera av konstruktörerna – Sarah Kinman, Mikael Wendeberg och
Håkan Örlén bland andra – känner vi igen från morgontidningarnas helgkryss.
Idag ges Krysset ut av Tankesport som är en del av Keesing – ett världsledande förlag
inom segmentet korsord och pyssel. Tankesport ger ut ger ut ett 60-tal tidningar i
Sverige.
För mer information kontakta:
Monika Stålberg, redaktionell chef Tankesport, 070 – 007 26 02
Lena Thelenius, marknadschef Tankesport, 073 – 626 24 24

Om Keesing Sverige:
Kee sing är Sveriges marknadsledande företag med tjänster och produkter inom
tankesport – i form av korsord, sudoku och andra logiska utmaningar. I över sex
decennier har våra produkter levererat underhållande utmaningar till svenskar i
alla åldrar – från barn och nybörjare till erfarna och experter. Vårt sortiment har i
dag över 60 magasinstitlar och inkluderar bland annat Kors & Tvärs, Veckokryss
och Krysset. Dessa titlar ges ut av Tankesport.
Dessutom levererar vi innehåll till landets ledande mediehus. Genom vår långa
tradition, passionerade korsordsredaktörer och ett unikt redaktionellt system har
vi stor erfarenhet av att skapa lustfyllda utmaningar med kvalitet till olika
målgrupper, med olika behov och på skilda nivåer.
Om Tankesport: Tankesport är en del av Keesing, Sveriges marknadsledande
företag med tjänster och produkter i form av korsord, sudoku och andra logiska
utmaningar.

