PRISLISTA

PRINT 2019

PETS

Pets är magasinet som fångar barnens intresse genom
massor av läsning om alla våra populäraste husdjur. Söta
hundar, katter, kaniner, marsvin och andra gulliga djur
fyller magasinet!
Läsarna, vilka är 7–13 år, får många tips och idéer och
medverkar själva med frågor, tips, berättelser, i ut
lottningar och roliga tester. Varje nummer innehåller
ett stort antal posters på de sötaste favoritdjuren.
Tidningen utkommer 8 gånger om året och en
present följer med varje nummer.
Pets kommer ut i Sverige, Norge, Finland och
Danmark.
8 utgåvor/år
Ålder: 7–13 år
Tryckupplaga: 18 000

Se alla titlar på www.egmontpublishing.se

FORMAT / PRISER / UTGIVNINGSDAGAR

Helsida
14 000 SEK
208x278 mm
(+5 mm utfall)

Baksida
16 100 SEK
208x278 mm
(+5 mm utfall). De översta
25 mm ska vara vita.

Omslag 2
15 400 SEK
208x278 mm
(+5 mm utfall)

Bilaga Hela
1.15 SEK
198x268 mm
Maxformat om inget
annat överenskommits.

Omslag 3
15 400 SEK
208x278 mm
(+5 mm utfall)

UTGIVNINGSPLAN 2019
Nummer

Utgivningsdag

Bilaga till tryck

Materialdag

1

29/1

2/1

14/12

2/3

12/3

13/2

1/2

4

14/5

11/4

1/4

5/6

25/6

24/5

13/5

7

20/8

24/7

12/7

8

1/10

4/9

23/8

9

12/11

14/10

2/10

10

23/12

22/11

12/11

Bilaga Pren
1.58 SEK
198x268 mm
Maxformat om inget
annat överenskommits.

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_pets1905
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.

