PRISLISTA

PRINT 2019

JULIA
är Sveriges största tjejtidning, som vänder sig till tjejer i
åldern 9–14 år. Tidningen är fullspäckad av rolig läsning
om kändisar, kärlek, mode, skolan, bästisar, insändare,
pinsamheter, recept & pyssel och mycket mer. Läsarna
själva bidrar med musik och bokrecensioner, brevvänner,
pinsamma historier och skriver insändare om allt mellan
himmel och jord. Modellerna som visar mode i tidningen
är alltid Julialäsare, som ser ut precis som vanliga tjejer gör.
Julia tar alltid hänsyn till läsarens ålder, och är ett magasin
som föräldrar kan känna sig fullständigt trygga med. Julia
kommer ut med 11 nummer per år.

Se alla titlar på www.egmontpublishing.se

En liten och uppskattad present följer med många nummer.
Målgruppen förändrar sig hela tiden, och den gör det
snabbt. Julia följer med i denna utveckling (genom under
sökningar, fokusgrupper, tester mm) allt för att hålla fast
vid positionen som Sveriges största – och tjejernas absoluta
– favorittidning.

11 utgåvor/år
Ålder: 9–14
Tryckupplaga: 20 000

FORMAT / PRISER / UTGIVNINGSDAGAR

Helsida
225x298 mm
+5 mm utfall
22 400 kr

Omslag 2
225x298 mm
+5 mm utfall
24 600 kr

Bilaga Hela
215x288 mm.
Maxformat om inget
annat överenskommits.
Upp till 30 gr.
1.15 kr

Bilaga Pren
215 mm x 288 mm.
Maxformat om inget
annat överenskommits.
Upp till 30 gr.
1.58 kr

Spalt
70x298 mm
+5 mm utfall
8 900 kr

1:a uppslag
2x225x298
+ 5 mm utfall
39 400 kr

Omslag 3
225x298 mm
+5 mm utfall
24 600 kr

Halvsida stående
105x297 mm
+5 mm utfall
14 000 kr

Baksida
225x273 mm
+5 mm utfall
29 700 kr
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Halvsida liggande
210x148,5 mm
+5 mm utfall
14 000 kr

Uppslag
2x225x298
+ 5 mm utfall
35 800 kr

TEKNISK SPECIFIKATION
KREATIVA LÖSNINGAR

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL

Ni kanske vill göra något utöver det vanliga för att synas
ännu mer. Då har vi många kreativa lösningar. Kontakta
din säljare för att få veta mer. Information finns också på
www.egmontpublishing.se
ANNONSPRODUKTION

Vi kan hjälpa till med enklare annonsproduktion. Annons
material som vi tar emot för produktion kan skickas i följande
filformat: PDF, EPS, TIFF, JPG. Allt bildmaterial bör vara
300 dpi för bästa möjliga kvalitet.
Pris: 245 kr (+ moms) per påbörjad 15-minutersperiod.
Slutlig kostnad för eventuell annonsproduktion specificeras
på annonsfakturan.
För info: 08-692 01 00 Annonshanteringen.

Leveransadress: trafficannons@egmont.se
Döp materialet: format/kund/produkt/Tidning/år/utg
		Ex. 11_kund_produkt_JULI1905
Adress:
Egmont Publishing
Annonshantering
169 91 Solna
AVBOKNINGSREGLER

Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven
materialdag debiteras en bokningsavgift på 25 % av värdet
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en
vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera
avtalat annonspris.

MATERIALGUIDE
Tryckfärdigt material
Annonsmaterial ska levereras som
högupplöst och tryckfärdig PDF.

ICC-profiler för tryck och Joboption för Acrobat
kan laddas ned från www.egmontpublishing.se

KONTAKTER
För annonsbokning kontakta:
Försäljningsavdelningen 08-692 01 00
www.egmontpublishing.se

5 mm utfall
Annonsmaterialet ska ha 5 mm
utfall. Annonsuppslag levereras
som uppslag.

300 dpi
Alla bilder i annonsen ska ha en
minimiupplösning på 300 dpi.

Vi tar ej emot öppna dokument.

FRÅGOR OM ANNONSMATERIAL:
trafficannons@egmont.se
Vxl: 08-692 01 00

CMYK
Alla bilder ska vara definierade i
CMYK. Dekorfärger (PANTONE)
konverteras till CMYK.

