PRISLISTA REKLAMBILAGOR 2018
Gäller från och med 1 januari 2018

Distribuera din reklambilaga
i gott sällskap
Prislista - Pris per exemplar. (styckepris)
1:a - 19:e
i månaden
0-10 gram
11-20 gram
21-30 gram
31-40 gram
41-50 gram
51-60 gram
61-70 gram
71-80 gram
81-90 gram
91-100 gram
101-110 gram
111-120 gram

1.11:1.17:1.22:1.29:1.39:1.45:1.51:1.57:1.63:1.70:1.75:1.83:-

20:e - till sista
i månaden
0-10 gram
11-20 gram
21-30 gram
31-40 gram
41-50 gram
51-60 gram
61-70 gram
71-80 gram
81-90 gram
91-100 gram
101-110 gram
111-120 gram

Selekteringstillägg

Högtrafik*
1.23:1.29:1.39:1.46:1.53:1.59:1.67:1.73:1.80:1.89:1.97:2.03:-

Vid flera utgivningar begär offert!
• Minimiupplaga vid varje distribution 3 000 exemplar.
• Priserna är inklusive reklamskatt, moms tillkommer.
Priserna förutsätter fritt levererat till
Sydostpressarna AB i Karlskorna.

0-10 gram
11-20 gram
21-30 gram
31-40 gram
41-50 gram
51-60 gram
61-70 gram
71-80 gram
81-90 gram
91-100 gram
101-110 gram
111-120 gram

1.31:1.38:1.45:1.53:1.60:1.67:1.73:1.83:1.91:1.98:2.06:2.12:-

Fast selekterings
tillägg på 2.000:Över 120 gram
begär offert
* Högtrafik

Vecka: 4, 8, 13, 17, 21, 26,
30, 34, 39, 43, 47, 50, 51, 52

Önskar Ni heltäckning?
Ni kan nå även de hushåll som inte abonnerar på
Kristianstadsbladet, begär offert!
Vi hjälper till och producera er trycksak. Begär offert!

Här finns allt Du behöver veta om reklambilagor
Förpackning

Buntvis på Euro-pall, läggen ska ha en höjd på ca 100 mm.
Buntarna får ej vara plastade eller ihopbundna.
Pallen förses överst med trälock med samma mått
som pallen. Buntarna får ej placeras utanför pallens
yta. Pallen kryssbandas.
Bilagorna skall vara i perfekt kondition. Inga vikta
hörn eller felaktiga falsningar. Buntarna jämt stötta
med rak rygg/sidor. Leverera gärna trycksakerna
med baksidan vänd uppåt.
(Begär detaljerade förpackningsinstruktioner)

Format

Format Min 105 x 148 mm, max 280 x 400 mm.
Övriga format, begär offert.

Papperskvalité

Enkel A5 eller A4, minst 150 g ej glättat papper,
vid glättat papper 170 g.

Leveransadressw

Sydostpressarna AB, Att: Kristianstadsbladet,
Kärleksstigen 1, 371 42 Karlskrona.
Telefon: 0455-77 269

Leveranstider

Måndag–fredag kl 07.30–15.45, lunch 12.00-12.30.
Ibladningsgods måste levereras 3 dagar
före utgivningsdatum.

Annonsmärkning

Trycksaken ska vara tydligt annonsmärkt och
får endast innehålla en avsändare/annonsör
enligt dagspressens normer.

Bokning

Säkrast 2-6 veckor före utgivningsdagen.
Ring Per Rygler, tel 044-18 56 37.
(Avbokningsavgift 5.000:- + moms vid avbokning
senare än 40 dagar innan ibladningsdagen.)

Tekniska störningar

Kristianstadsbladet reserverar sig för tekniska fel
eller distributionsstörningar som vi ej råder över.
Efterdistribueras trycksaken inom två dagar gäller
samma pris.

Kontaktperson

Per Rygler, Tel 044-18 56 37,
per.rygler@kristianstadsbladet.se

Sällskapet gör skillnaden
Läsarna har ett nära förhållande till sin morgontidning. De tycker om
den och litar på den. När Du kommer som bilaga till morgontidningen
är Du trovärdig och får ett gyllene tillfälle att kommunicera ditt budskap.

