
MK ATELJÉ
Prislista och faktablad



Genom att använda MK Ateljés 
erfarenhet och tekniska plattform 
kvalitetssäkras annonsmaterial och 
distributionen säkerställs. Snabbt 
och korrekt skickas annonsen ut. 
En kvalitetssäkring av 
annonsörens medieinvestering.

En materialadress -  
annons@mediekompaniet.com - 
gäller för alla tidningar och magasin. 
Jakten på materialadresser är över 
för och vi tar över annonskampanjen.

Annonsen arkiveras ett par månader 
så att du kan gå tillbaks i tiden för 
att se vad som publicerats. 
MK Ateljés plattform har öppet 
dygnet runt för dig med inloggning.

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

ANNONSPRODUKTION

Profiler och tips finner du på 
www.dagspress.se. Vi följer TU:s 
branschstandard; inga tt-fonter, 
cmyk-läge, 170 dpi:s upplösning, 
aldrig utfall i dagspress, max 240% 
färgmängd, ej för liten storlek på 
brödtext i färg.

ANNONSTIPS

MK Ateljé hjälper dig, tids- och kostnadseffektivt, att producera, 
formatanpassa, distribuera och trycktekniskt kontrollera annonser. 
Vi handhar hundratals annonsdistributioner i veckan till tidningar 
och magasin i Sverige och internationellt.

www.mediekompaniet.com



Textannonser:  
annons@mediekompaniet.com

Platsannonser: 
plats.material@mediekompaniet.com

MATERIAL-
ADRESSER

Döp annonsfilen enligt branschstandard:

Annonsör_Inf.datum_Format_Tidning
ex: MK_190214_248x372_NWT

FILNAMN

Distribution 160:-/titel och datum
Annonsproduktion 875:-/timmen
Lokalanpassning 200:-/annons
Formatanpassning 425:-/format

Alla priser exkl moms och ev AMBE
Omskick debiteras på nytt
Repetition ingår, undantag vid komplexa orders

PRISER

Varmt välkommen att kontakta 
MK Ateljé på 08 545 199 10 eller 
annons@mediekompaniet.com

KONTAKT

Två (2) arbetsdagar innan 
införingsdatumMATERIAL- 

TID

Var god ange annonsör, införingsdatum, 
tidning och format. Faktureringsadress 
och organisationsnummer och referens/
märkning att anges på vår faktura som 
kommer separat från annonsfakturan.

ORDER TILL 
MK ATELJÉ

FÖRDELAR MED ATT 
ANLITA MK ATELJÉ!

• Kvalitetssäkring av alla annonser

• Tidseffektivt materialskick

• Distribution till alla tidningar i världen

• En kontakt vid annonslämning

•  Inga materialadresser behöver anges

•  Tekniska fel upptäcks innan tryck

•  Snabba omskick

•  Reklamationer undviks i större grad

•  Hög servicenivå och tillgänglighet

•  Avlastning för Inhouse/produktionsbyrå 

• Tydlig kostnad för kund


