Annnonsinformation

2019

Modulkarta
28

38

98 x 372 mm

149 x 372 mm

2 480:-

3 720:-

26

36

58

251 x 372 mm
6 200:-

56

98 x 268 mm

149 x 268 mm

251 x 268 mm

1 860:-

2 790:-

4 650:-

24

34

54

98 x 178 mm

149 x 178 mm

251 x 178 mm

1 240:-

1 860:-

3 100:-

23

33

53

98 x 133 mm

149 x 133 mm

251 x 133 mm

930:-

1 395:-

2 325:-

52

251 x 88 mm
1 550:-

Teknisk information
och lämningstider
Vi följer Tidningsutgivarnas,
www.tu.se, kravspecifikation.
- Vi tar emot EPS- eller tryckoptimerad PDF-fil skapad enligt
TU:s rekommendationer.
- Annonsdokumentet ska ha
exakt samma mått som det
bokade utrymmet. Inga skärmarkeringar ska vara med.
- Färgannonser ska vara
skapade med CMYK för
fyrfärgsseparering. Inga andra
färger (ex: rgb, spot-colour) får
förekomma.
- Svart färg ska enbart bestå av
100 % svart.
- Färger från andra färgsystem
måste konverteras då endast
CMYK-färger används vid
dagstidningstryck.
- Ansvar för färgnyanser som
blivit fel vid konverteringen från
annat färgsystem ligger hos den
som lämnat materialet.

- Färg- och gråskalebilder ska ha
en upplösning på 170 dpi för 85
linjers raster.
- Färgbilder ska vara sparade i
CMYK-läge. Bilder ska vara
sparade i EPS- eller TIFFformat.
Bilder ska vara monterade i
skala 1:1.
- Streckbilder bör ha en upplösning på 600-1200 dpi. Den totala
färgmängden i bilder, tonplattor
och text får inte överstiga 240
procent.
- Svartvita annonser får inte
innehålla färgobjekt.
- Vi rekommenderar inte liten
negativ text på färgad bakgrund
eftersom den blir oläslig vid
minsta misspass.
- Annonsfilen skall döpas till:
annonsör_upplaga.
- Mer information om
materialkrav finns på
www.dagspress.se

Där finns också också ICC-profiler för Adobes programvaror att
hämta samt inställningsfiler för
PDF-framställning.
Leveranssätt
Digitalt material, EPS eller PDF
enligt TU:s specifikation om
digitalt material.
Annonser levereras till
annons@studenttidning.se,
dit även logotyper, bilder
och delmaterial skickas.
Lämningstider
Alla annonser ska vara Karlstads
studenttidning till handa senast
16 kalenderdagar innan
publiceringsdatum. I vissa
undantag kan antalet dagar
ändras.
Priser
Alla köp av annonser i Karlstads
studenttidning sker mot faktura
30 dagar.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Denny Jansson
Chefredaktör och ansvarig utgivare
denny.jansson@studenttidning.se

Lotta Fallqvist
Grafisk formgivare
lotta.fallqvist@studenttidning.se

