
 Viktig information för dig som levererar 

 annonsmaterial och bilder 

FORMAT 
Färdiga annonser skickas i formatet högupplöst 
tryckfärdig pdf-fil (minst 300 ppi) eller eps-fil.  
 
BILDER 
Viktigt att bilden är högupplöst och har en 
upplösning på minst 300 dpi för att undvika att 
bilden blir pixlig i tryck. 
 
ANNONSSTORLEK 
Försäkra Dig om att annonsen har samma storlek 
som den bokade annonsytan (bredd x höjd 
i mm). Om du vill göra annonsen utfallande, 
kontakta oss för direktiv om format. 
 
FÄRGER 
Allt annons- och bildmaterial skall ha färgläge 
CMYK för att fungera i tryck. Detta gäller även 
inmonterade bilder i annonser. Det skall alltså 
INTE innehålla kulörer i systemen RGB eller PMS 
(Pantone Matching System). Färgmättnaden får 
vara högst 290 procent sammanlagt. Svartvita 
annonser skall enbart innehålla toner av svart, 
alltså färgläge gråskala.  
 
HJÄLP MED ANNONS? 
Om ni har problem att framställa tryckfärdigt 
material hjälper vi er gärna med utformandet mot 
en liten kostnad. Informera oss dock i god tid! 
För att framställa tryckfärdig annons eller artikel 
behöver vi material från er, så som eventuella 
högupplösta bilder, text, logotyp m.m. 

NÄR VILL VI HA MATERIALET? 
På din orderbekräftelse anges sista materialdag. 
För att vara säker på att materialet fungerar i 
tryck behöver vi kontrollera allt som kommer 
in. Lämna in ditt material i god tid, så hinner vi 
åtgärda eventuella fel i tid. 
 
VART SKA DU SKICKA MATERIALET?
Färdigt material mailas till  
linda.pettersson@hexanova.se och 
michaela.jonsson@hexanova.se 

OBS! Komprimera filen innan den skickas 
och undvik å, ä och ö i filnamnet. Skulle filen 
fortfarande vara förstor att maila rekommenderar 
vi att använda wetransfer.com
 
Ange följande information:  
Materialet, bilder, annonser och loggor, ska 
ha benämningen på annonsörens namn. Tex: 
volvo.pdf. Ange även tidning, utgåva, annonsör, 
annonsformat, kontaktperson, och telefonnummer 
när du skickar in din annons. 
 
KONTAKT VID FRÅGOR 
Ann Jangsell, Försäljningschef  
ann.jangsell@hexanova.se 
Mobil: 0733-55 37 59

HEXANOVA MEDIA GROUP · 

Fiskhamnsgatan 2 · 414 58  Göteborg

 Tel: 031-719 05 00 · Fax: 031-719 05 29



 Priser och annonsstorlekar 

UPPSLAG
390×270 mm (420×297 + 3 mm) 
49 500 KRONOR 
 
 
HELSIDA - LIGGANDE
390×132 mm (420×146 + 3 mm)
35 900 KRONOR

 
HELSIDA - STÅENDE
185×270 mm (utfall 210×297 + 3 mm)
OBS! Omslagssida 4: 210×267 + 3 mm 
35 900 KRONOR 

HALVSIDA LIGGANDE
185×132 mm (210×146 + 3 mm)
24 900 KRONOR 

 
HALVSIDA STÅENDE 
90×270 mm (102×297 + 3 mm)
24 900 KRONOR  

 

KVARTSIDA – STÅENDE
90×132 mm
16 900 KRONOR
 
 
KVARTSIDA – LIGGANDE
185×65 mm
16 900 KRONOR

 
ÅTTONDELS-SIDA
90×65 mm
9 900 KRONOR 
 
 
 
Omslagssida 4: pristillägg 25%
Omslagssida 2-3: pristillägg 10%
Alla priser exkl.reklamskatt & moms

Format i parentes är utfallande.
Vid utfallande annonser,  
lägg till skärsmån på 3 mm.
 
 

HEXANOVA MEDIA GROUP · 

Fiskhamnsgatan 2 · 414 58  Göteborg

 Tel: 031-719 05 00 · Fax: 031-719 05 29

KONTAKT VID BOKNING 
Ann Jangsell 
Försäljningschef  
ann.jangsell@hexanova.se 
Mobil: 0733-55 37 59
 
 
KONTAKT VID FRÅGOR  
OM ANNONSSTORLEKAR 
Linda Pettersson 
Marknadskoordinator 
linda.pettersson@hexanova.se 
Telefon: 031-719 05 09 
 
 


