Materialspecifikation
Material och inlämning (tryck)

Material och inlämning (digitalt)

Annonser

Bannerannonser

Tryckförfarande: Offset
Papper: 45 gram standard dagstidningspapper, maximal
färgmängd: 220%.
Rastertäthet: 120 linjer/tum.
ICC-profil: fargpressen_v3
Färgtryck: CMYK

Materialet ska hålla sig inom angivna mått, vikter och vara
oss tillhanda 3 arbetsdagar före kampanjstart.
Önskas högre vikt – kontakta traffic.
Annonserna kan frekvensstyras för 15% extra tillägg.

Vi tar emot tryckfärdig pdf med inkluderade typsnitt.
Kom ihåg:
Alla färger och bilder ska vara i CMYK. Inkludera inte dekorfärger.
Upplösningen på färgbilder och gråskalebilder ska vara
200 dpi(i 100% storlek). Streckbilder(bitmapp) bör ha en
upplösning på minst 1000 dpi.
Filen ska döpas med ”Företagsnamn_datum.pdf”.
Material: Besök www.almatalent.se/lamningssida
eller maila annons@almatalent.se
Materialdag: Se utgivningsschema.

Displayannonering nyteknik.se
Filformat: GIF, JPG, PNG och Third-party script.
Maxvikt: 100 kb.
Webbläsare: Annonserna fungerar i de webbläsare som listas nedan:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome.
För specialformat ska material vara oss tillhanda 8 arbetsdagar
innan kampanjstart.
Displayannonsering Nyhetsbrev
Filformat: GIF, JPG och PNG.
Maxvikt: 50 kb.
Animerade banners fungerar inte i Outlook 2007.
Därför rekommenderar vi statiska banners.
Material: Besök www.almatalent.se/lamningssida
eller maila annons@almatalent.se

Riktat eDR
Materialet levereras som en htlm-fil. Kunden hostar bilderna
på egen webserver. Använd enkel html – inga hänvisningar till
CSS-filer, Javascript eller flashfiler.

Annonsbilagor
Boka senast två veckor före utgivning. Om bilagan innehåller
annonser från tredje man, kontakta annonsavdelningen.
Kontakta annonsavdelningen för mer information,
upplagor, leveransadress samt för offert.
Bilagor Skickas till:
Pressgrannar AB, Godsmottagning
Fångögatan 11, 582 78 Linköping
Märk med tidningens namn och utgivningsdag.

Kom ihåg:
Styling får göras med inline-CSS. Ju enklare desto bättre.
Viktiga budskap bör inte skrivas i bilder då det inte är säkert att
mottagaren väljer att hämta hem bilder.
Viktigt att leverera önskad ämnesrad, pre header samt
e-postadresser till de personer som vill ha korrektur innan 		
utskicket. Ämnesraden bör inte vara identisk med pre headern.
Material: Skickas till edr@almatalent.se
Materialdag: 5 arbetsdagar före utskick.

Betalningsvillkor
Priserna är exklusive moms och gäller endast vid leverans av färdigt digitalt material. Reklamskatt (8%) är inkluderat i priset.
Betalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter utgivningsdag. Material som inte överensstämmer med våra specifi kationer
debiteras 800:-/timme för extraarbete. Eventuell avbokning ska ske 14 dagar före utgivningsdag. Vid reklamation begränsas vårt
ansvar till högst annonskostnaden.
Observera att förändringar gällande priser samt utgivning kan ske under året. Uppdaterad prislista finns alltid på
www.nyteknik.se under annonsera. Räckviddssiffror uppdateras kontinuerligt på hemsidan.
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