Materialspec | Bilagor HD-Sydsvenskan

Övrig teknisk info: hdsydsvenskan.se
Här hittar du även aktuella ICC/färgprofiler samt joboptions för Acrobat.
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Bilaga i tabloidformat
Bilagor som skall tryckas med HD-Sydsvenskan levereras alltid som
enkelsidor 248x372 mm (inkl ev pagina). Måttet anger satsytan.
Vi trycker inte utfallande.
Ett äkta mittuppslag levereras 516x372 mm (inkl ev pagina).
yttre sektorn är tryckmarginaler och s.k. icke tryckande yta.
Övrigt:
Alla färger ska vara i CMYK/process. Max total färgmängd 230%.
Alla bilder skall ha en upplösning på 200 dpi/100 lpi i skala 1:1.
Logotyper skall helst vara vektoriserade.
Skapa tryckfilerna sida för sida (utom ev äkta mittuppslag)

Inskick:
Tryckfilerna ska vara på plats senast 5 arbetsdagare före införingsdag
Döp sidorna till ex. kundnamn_PRODUKT*_170810_001
*PRODUKT = HD, SYD, HALLA etc
Använd inte å, ä, ö, /, mellanslag eller andra specialtecken i filnamnet.
Sidorna skall levereras en och en, ej som flersidig pdf.
http://annonsinskick.hdsydsvenskan.se
Välj: LÄMNA BILAGA
Du fyller i dina användaruppgifter en gång per inskick per kund,
därefter kommer systemet ihåg dig.
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HD-Sydsvenskans policy gällande externa bilagors utseende:
Med anledning av de etiska regler som fastställs av bl a TU samt marknadsföringslagen 96-01-01,
så gäller följande regler för produktion och ibladning av externa bilagor.
Grundregel Alla bilagor skall utformas så det tydligt framgår att det är fråga om reklam.
Det skall också tydligt framgå vem som svarar för reklamen.
Annonsmärkning - hur skall bilagan märkas? I de fall det är tveksamt om grundregeln ovan är uppfylld så skall
bilagan annonsmärkas. Samtliga sidor skall markeras enligt exempel. Bården kan göras som en ram eller en platta
med negativ text. Typsnittet skall vara en grotesque, Franklin, Helvetica, Frutiger eller liknande, med versaler.

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NN

Bården anpassas till trycksakens storleken:
Trycksakens bredd
Bårdens höjd Text
300 - 397 mm		
8 mm		
14 p
150 - 299 mm		
6 mm		
12 p
- 149 mm		
5 mm		
10 p

ANNONS

Ramen sätts med 0,5 pt linje.
Ordet ”ANNONS” kan för icke-vinstdrivande
organisationer utbytas mot ”INFORMATION”

Dessa bilagor tar vi inte in
• Redaktionellt liknande bilagor. HD-Sydsvenskan accepterar inte i någon form bilagor som efterliknar
tidningen vad avser typsnittsval, rubriker eller layout-spaltuppbyggnad.
• Bilagor med textreklam. Bilagor som innehåller annonser som textmässigt har en redaktionell-journalistisk
prägel tillsammans med företagets logotype.
Godkännande HD-Sydsvenskan måste ge sitt godkännande innan utgivningen kan ske.
Dummy skall lämnas i god tid innan produktion. HD-Sydsvenskan står inte för några kostnader om regler ej
följts och information har lämnats härom.
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