Materialspecifikation
Ny Teknik Rekrytering. nyteknik.se/jobb

Material och inlämning tryck

Material och inlämning webb

Annonser

Digitala platsannonser

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

Maila din text i ett word dokument samt en logotype i GIF eller JPG
på 240x70 pixlar, 72 dpi och RGB-färger. För att integrera en egen
employer branding bild och eller video i din digitala platsannons
behöver vi följande:

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: Skickas till annons@almatalent.se, du kan också
ladda upp annonser via:
www.almatalent.se/lamningssida
Materialdag: Se utgivningsschema.

Bild: 640 pixlar bred, höjd mellan 300-400 pixlar.
Embeddad video: Länk till uppladdad video på Youtube eller Vimeo.
Material: Skickas till annons@almatalent.se

Bannerannonser
Kom ihåg:
I nyhetsbreven fungerar inte flash, där behöver annonsen vara GIF
eller JPG.
Animerade banners fungerar inte i Outlook 2007. Därför
rekommenderar vi statiska banners i GIF eller JPG till
nyhetsbreven. Maxvikt 50 kb.
Annonserna kan frekvensstyras för 15% extra tillägg.
Högre vikt – kontakta traffic.
Vi är öppna för kreativa lösningar: interstitial, stickers, video m.m.

Flashspecifikation:
Skriv in följande kod för clickTAG:
on (release){getURL (_root.clickTAG, ”_blank”);}

Banners: Skickas till ads@operative.com
Nyhetsbrev: Skickas till annons@almatalent.se
Materialdag: Vid webbannonsering 3 arbetsdagar före
kampanjstart. För specialformat gäller 8
arbetsdagar. OBS! Maxstorlek är 50kb.

Annonsbilagor
Boka senast två veckor före utgivning. Om bilagan innehåller
annonser från tredje man, kontakta annnonsavdelningen.
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.

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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