Materiale til Magasinannoncer:
Nedenfor finder du vejledning og vilkår omkring annonceproduktion i vore magasiner.
Færdigmateriale samt materiale til produktion sendes til: annonce@nordjyskemagasiner.dk

Materialedeadline:
Kan altid findes i mediekittet på nordjyskemagasiner.dk/annoncering eller HER (link)

Forsinket materiale:
Udebliver materialet, efter materialedeadline, faktureres 100% af annoncens pris.

Færdigmateriale:
•

Størrelse: Booket størrelse + 5 mm til beskæring. (Grafik skal gå 5 mm ud over kant) - Husk skæremærker
(Se vejledning næste side)

•
•
•

Tekst: Må ikke gå helt ud til beskæring - fra kant til tekst minimum 1 cm
300 DPI.
Filformat: PDF

•

Guideline: Filen bør fylde omkring 1MB og gerne over.

(NB: Materiale kopieret fra nettet er ikke anvendeligt)

Produktion af annonce:
Såfremt NORDJYSKE Medier A/S skal udarbejde annoncen skal vi have:
Tekst – eksempelvis beskrivelse af brand, produkt, tilbud etc. (Tastet i word eller direkte i mail)
•
•
Billeder og logo: Leveres i 300 DPI. Filformat: JPG, TIFF el. EPS. (Bør fylde omkring 1MB og gerne over.)
(NB: Materiale kopieret fra nettet er ikke anvendeligt)
•
Ønsker til layout, eksempelvis farver
Prisen er inkl. én korrekturgang. I tilfælde af, der er brug for særlige grafiske tiltag såsom billedbehandling, finde
indhold/tekst og billeder/grafik for kunden, tilgår timetakst på kr. 900,- for dette.

Rettelser til materiale:
Såfremt der sendes rettelser til materialet, skal disse rettelser være fremsendt inden materialedeadline.
Modtages rettet materiale efter materialedeadline, betragtes materialet som ikke modtaget.

Annoncemateriale ved gentagende indrykninger:
Ved brug af annoncering i NORDJYSKE Medier A/S magasiner genbruges annoncematerialet, såfremt nyt annonceMateriale ikke er modtaget ved materialedeadline. NORDJYSKE Medier A/S er ikke forpligtiget til at kontakte
annoncøren eller dennes bureau, såfremt der ikke er modtaget nyt materiale ved materialedeadline.

Skæremærker og beskæring – se vejledning næste side

FÆRDIG SIDE MED SKÆREMÆRKER
ANNONCEFORMAT 210X277
5 MM BESKÆRING (BLEED)

NÅR DU LAVER PDF
BESTILLING
BLEED (EL. BESKÆRING)

SKÆREMÆRKER

