Annonsdistributionen ingår i Veckopaketet och ombesörjs av MK Ateljé. Annonsören väljer
själv om det ska vara samma annons hela kampanjen eller olika material per tidningstitel
och införandedatum, var noga med att tydligt döpa annonsen. Är det samma innehåll till annonser
med samma format räcker det med att skicka en annonspdf istället för en per tidning.
Material skickas till annons@mediekompaniet.com. Välkommen!

MATERIALDAG

ANNONSFILENS DÖPNING

Kl 10.00 senast två (2) arbetsdagar innan införingsdatum.

Annonsör_Inf.datum_Format_Tidning
AnnonsörensNamn_181012_248x372_tidning

MATERIALADRESS
annons@mediekompaniet.com

ANNONSFRAMSTÄLLNING

FORMAT
Helsida
248 x 372 mm
290 x 421 mm
254 x 370 mm
251 x 372 mm

Halvsida liggande
248 x 178 mm
290 x 200 mm
254 x 183 mm
251 x 178 mm
251 x 184 mm
Halvsida stående
122 x 360 mm
143 x 421 mm
125 x 370 mm
98 x 360 mm
98 x 372 mm

MK
MK
Metro
SvD, AB,
och Expr

MK
MK
Metropol
Expr
SvD, AB

MK
MK
Metro
Expr
SvD, AB

Rink
248 x 43 mm
290 x 43 mm
254 x 50 mm
251 x 43 mm
251 x 50 mm

MK
MK
Metro
SvD
AB, Expr

Kvart liggande
248 x 88 mm
290 x 110 mm
254 x 90 mm
251 x 88 mm
251 x 100 mm
251 x 90 mm

MK
MK
Metro
Expr
AB
SvD

Kvart stående
122 x 178 mm
143 x 200 mm
125 x 183 mm
98 x 178 mm
98 x 184 mm

MK
MK
Metro
Expr
SvD, AB

Annonser för dagspress ska vara producerad enligt branschstandard
för annonsmaterial. Läs mer och ladda ned icc-profiler på
www.dagspress.se
Annonsen ska vara en tryckfärdig PDF-fil i version 1.3. Alla typsnitt
ska vara inkluderade samt vid användning av truetypetypsnitt måste
dessa vara omgjorda till textkonturer. Annonsen ska vara gjord i färgrymden CMYK. Upplösning för bilder dagspress är 170 dpi (85 linjers
raster). 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.

MATERIALFRÅGOR
Välkommen att kontakta MK Ateljé på 08-545 199 10 eller via mejl till
annons@mediekompaniet.com. Gärna i god tid innan leverans till oss.

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

www.mediekompaniet.com

