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Utgivningsplan 2019
Nr

Utgivningsdag Vecka

Bokningdag

Materialdag

1

31 januari

5

2 januari		

8 januari

2

28 mars		

13

26 februari

5 mars

3

23 maj		

21

23 april		

30 april

4

5 september

36

6 augusti

13 augusti

5

17 oktober

42

17 september

24 september

6

5 december

49

5 november

12 november

Uppslag
Utfallande:
410 x 265 mm
+ 3 mm skärsmån
s/v
15 950:2-färg 19 900:4-färg 23 700:-

1/1-sida
Utfallande:
205 x 265 mm
+ 3 mm skärsmån
s/v
9 050:2-färg 11 000:4-färg 13 500:-

1/2-sida
188 x 120 mm
Utfallande:
205 x 135 mm +
3 mm skärsmån
s/v
5 250:2-färg 6 700:4-färg 7 850:-

Omslag 2
4-färg 15 150:Omslag 3
4-färg 13 900:Omslag 4
4-färg 16 500:Omslag 4, (mått pga adressering upptill) utfallande format:
205 x 240 mm + 3 mm skärsmån på sidorna samt i underkant.

Rabatter
Rabatt vid samtidig bokning av annonser: 3 införanden 10%, 6 införanden 15%.
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Lisen Skeppstedt
tel 070-720 61 22
Risbylevägen 4,
194 54 Upplands Väsby.
lisen.skeppstedt@tele2.se

1/2-sida
90 x 247 mm
Utfallande:
100 x 265mm +
3 mm skärsmån
s/v
5 250:2-färg 6 700:4-färg 7 850:-

sjober gs.se

1/4-sida
90 x 120 mm
s/v
3 450:2-färg 4 100:4-färg 4 950:-

1/4-sida
188 x 600 mm
s/v
3 450:2-färg 4 100:4-färg 4 950:-

1/8-sida
90 x 60 mm
s/v
2 200:2-färg 2 400:4-färg 3 100:-

Upplaga: 11 200 ex.

Bilagor
1–25 g
(hela upplagan)
1:60 kr/st
26-50 g
(hela upplagan)
1:90 kr/st
Övriga enligt offert.
Min. format: A6, 105 x 148 mm. Max format: 200 x 260 mm. Bilagan levereras
senast 10 dagar före utgivningsdagen till Sörmlands Printing Solutions AB,
Avgående gods, Högmossevägen 7, 641 39 Katrineholm.
Tel 0150-750 14. Försändelsen märks med tidningens namn och nummer.
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Den tryckta tidningen är momsbefriad. Moms tillkommer vid annonsering på webben. Annullering av annons/bilaga
skall ske senast sista bokningsdag för aktuellt nummer. Vi tillämpar normer för annonsering enligt TU och Sveriges
Tidskrifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att avböja annons av innehållsskäl eller utrymmesbrist. Tidningens
ansvar på grund av uteblivet eller felaktigt införande av annons är begränsat till högst annonseringskostnaden. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt annonsunderlag ansvaras ej.

Lämna material på materiallänk som erhålles via e-post
vid bokningstillfället.
Format Tryckanpassad PDF enligt materialspecifikation och
inställningsfiler som finns att hämta på larartidningar.se
Ofullständigt material som ska sättas skickas till
annons@larartidningar.se Layout- och originalarbete debiteras för minst 30 minuter (325 kr/halvtimme).
Tekniska uppgifter
Tidningsformat: 205 x 265 mm
Satsyta: 188 x 247 mm
Utfallande format: 205 x 265 mm + 3 mm skärsmån runtom
Tryckförfarande: Offset
Rastertäthet: 150 linjer/tum (54 linjer/cm)
Tryckfärger: CMYK Europaskalan
Materialkontakt: Mari Lingensjö, tel 08-737 65 66,
Maria Hamqvist, tel 08-737 67 36, annons@larartidningar.se

