För företagare i Västmanland

Materialspecifikation
FÄRDIG ANNONS

PRODUKTION AV VÅR ATELJÉ

■ ”Färdig annons” innebär att annonsen är komplett
och inte ska ändras eller kompletteras.

■ Lämna utförligt annonsmanus direkt i mail eller
som en bifogad textfil.

■ Annonser som är gjorda i t ex Word eller PowerPoint är inte färdiga annonser.

■ Bilder ska ha en upplösning på minst 200 dpi
(ej lågupplösta bilder från Internet, foto från mobilkamera rekommenderas ej).  Scannade streckbilder bör ha en upplösning på 1 200 dpi.

■ Annonsen ska ha exakt samma millimetermått
som den är bokad i. (Se nedan ang ev utfall.)
■ Annonsen ska vara sparad som högupplöst PDF
(med samtliga typsnitt inbäddade) eller vektoriserad EPS (samtliga typsnitt omgjorda till banor/
textkonturer).
■ All färgad text, tonplattor och inbäddade bilder
ska vara i CMYK-färgläge (ej RGB). Bilder ska ha en
upplösning på 200 dpi.
■ Inställningsfiler och bra information om annonsproduktion för dagspress finns att tillgå på www.
dagspress.se/annonsmaterial.
■ Annonsen skickas till annons@vasterastidning.se.

■ Om du vill ha med produktbilder i annonsen, hör
i första hand med din leverantör om högupplösta
pressbilder finns att tillgå.
■ Logotyp vill vi ha som vektoriserad EPS eller
högupplöst PDF. (Ej hämtad lågupplöst från
Internet.) Om logotyp endast finns i Pantonefärg
(PMS) kan viss färgavvikelse förekomma vid
CMYK-anpassning.
■ Om tryck-logotyp saknas, meddela oss i tid.
■ Om du har specifika önskemål om typsnitt,
kontrollera att dessa finns hos oss.

UTFALLANDE ANNONS
Om din annons är bokad med utfall, tänk på följande:
■ Placera ej text eller viktig information närmare skärkanten än 5 mm.

Observera att samtliga format
i Business skiljer sig från de
i ordinarie Västerås Tidning!

■ Exportera tryckfilen med skärmärken och 5 mm utfall!

Utgivningsplan & materialdagar
■ UTGIVNING
2023
Februari, vecka 8
		
April, vecka 17
		
September, vecka 39
		
November, vecka 47

■ MATERIALDAG
17 februari
21 april
22 september
17  november

Lämna material på
www.vasterastidning.se/annonser

Annonsformat
Modul 11
Modul 21
Modul 12
Modul 22
Modul 14
Modul 24
Modul 24b
Modul 44
Modul 44 b
BAKSIDA

1/8
104x77 mm
1/4
213x77 mm
1/4
104x159 mm
1/2
213x159 mm
1/2
104x323 mm
1
213x340 mm
1
235x350 mm
Utfall
Uppslag
448x340 mm
Uppslag
470x350 mm
Utfall
       213x305 mm / 235x310 mm (utfall)  

FRÅGOR?
Välkommen att kontakta din personliga säljare eller ring:
021-30 46 00

Sjöhagsvägen 6
721 32 Västerås

021-30 46 00		
www.vasterastidning.se		

