
VI GÖR DET VI KAN BÄST,
NÄMLIGEN ANNONSER!

Välkommen till Mediekompaniet Ateljé ”Mediekompaniets grafi ska sheriffer”
08 545 199 10 · annons@mediekompaniet.com · www.mediekompaniet.com



Mediekompaniet Ateljé hjälper dig att producera, distribuera och trycktekniskt kontrollera 

annonser. Med vårt webbverktyg erbjuder vi dig som kund och mediebyrå full översikt 

över var annonsen befinner sig i processen. Mediekompaniet Ateljé distribuerar dagligen 

hundratals annonser till tidningar och magasin i Sverige och internationellt.

ANNONSHANTERING OCH DISTRIBUTION
Genom att använda Mediekompaniet Ateljés erfarenhet och tekniska plattform kvalitetssäkras annonsma-
terial och distribution säkerställs. Mediekompaniet Ateljé minskar reklamationer och ser till att annonsö-
rens grafiska budskap håller jämn kvalitet. Det blir en kvalitetssäkring av annonsörens medieinvestering.

En materialadress, annons@mediekompaniet.com, gäller för alla tidningar och magasin. Härmed är jakten 
på materialadresser över och vi tar kontroll över annonskampanjen.

Allt annonsmaterial distribuerat via Mediekompaniet  Ateljé finns på vår hämtwebb. Annonsen arkiveras så 
att du kan gå tillbaks i tiden för att se vad som publicerats. Mediekompaniet Ateljé har öppet dygnet runt 
för dig med inloggning.

ANNONSPRODUKTION
MK Ateljé tillhandahåller annonsproduktion till konkurrenskraftiga priser. Vi lokal- och formatanpassar samt 
producerar annonser enligt grafisk profil eller så tar vi fram ett nytt koncept.

FÖRDELAR MED ATT ANLITA MEDIEKOMPANIET ATELJÉ!
• Kvalitetssäkring av alla annonser

• Tidseffektivt materialskick

• Distribuerar till alla tidningar i världen

• Synlig kostnad till konkurrenskraftiga priser

• En kontakt vid annonslämning

• Behöver ej ange materialadresser i materialspecifikation till oss

• Tekniska fel upptäcks innan tryck

• Nya annonser skickas ut snabbt vid ändringar

• Reklamationer undviks

• Hög servicenivå och tillgänglighet

• Avlastning för Inhouse/produktionsbyrå

• Konsekvent utseende på annonser vid lokalanpassning



ORDER TILL MEDIEKOMPANIET ATELJÉ

Var god ange annonsör, införingsdatum, materialdag, 
format (och ev utfallande format vid magasintryck). 
Faktureringsadress och organisationsnummer och refe-
rens. Ordernummer eller märkning att ange på 
vår faktura som kommer separat.

MATERIALDAG

Senast två (2) arbetsdagar innan införingsdatum.

MATERIALADRESSER

Allmänna annonser: annons@mediekompaniet.com

Platsannonser: plats.material@mediekompaniet.com

ANNONSFILENS DÖPNING

Annonsör_Inf.datum_Format_Tidning

ex Mediekompaniet_161012_248x372_NWT

ANNONSFRAMSTÄLLNING

Annonser för dagspress ska vara producerad enligt 
branschstandard för digitalt annonsmaterial. Använd 
ändamålsenliga profiler. Läs mer och ladda ned på 
www.dagspress.se

Annonsen ska vara en tryckfärdig PDF-fil i version 1.3. 
Alla typsnitt ska vara inkluderade samt vid användning 
av truetype-typsnitt måste dessa vara omgjorda till text-
konturer. Annonsen ska vara gjord i färgrymden CMYK. 
Upplösning för bilder dagspress är 170 dpi (85 linjers 
raster) och för magasin 300 dpi (150 linjers raster). 
Utfallande format ska ha 5mm skärsmån runtom med 
skärmärken. Aldrig utfall eller skärmärken för dagspress.

Tips! Undvik negativ text på flerfärgad bakgrund, risk 
för misspass. Undvik CMYK-blandningar med mer än 
240% total färgmängd, risk för kladd i tryck.

PRISLISTA ANNONSDISTRIBUTION

Distribution 160 kr*
Distribution utomlands 210 kr*

* Priserna är per tidningstitel (ej tidningskombinationer). 
Material ska lämnas till oss senast kl 10.00 2 dagar 
innan första införingsdatum.

PRISLISTA ANNONSPRODUKTION

875 kr per påbörjad timme

LOKALANPASSNING ANNONS

200 kr kr per annons

FORMATANPASSNING ANNONS

425 kr kr per format

RABATTER

05% rabatt utgår vid ett fakturerat värde om 50 000 kr*
10% rabatt utgår vid ett fakturerat värde om 200 000 kr*

*räknas per kalenderår

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Annonsmaterial sparas i 12 månader efter införings-
datumet. Sveriges Tidskrifters och Tidningsutgivarnas 
bestämmelser för annonsförmedling och normer för 
annonsering tillämpas.

Varmt välkommen att kontakta Mediekompaniet Ateljé 

vid frågor, offert etc. Du når oss på 08 545 199 10 eller 

annons@mediekompaniet.com.

Läs mer om Mediekompaniet på mediekompaniet.com.


