INDSTIK

Dit budskab - vores unikke distribution

Kom i godt selskab med indstik
i JydskeVestkysten tirsdag til søndag
Som indstik i avisen bliver dit budskab ikke gemt i reklamebunken, men får en attraktiv plads i en avis, der bliver
læst. Med et indstik får du mulighed for at præsentere flere aspekter af din virksomhed og markere dit budskab
på flere sider. Desuden har læseren mulighed for at tage indstikket ud og gemme det.
Du kan vælge selv at producere og trykke indstikket i den kvalitet, du ønsker og blot benytte de mange muligheder
for distribution, som vi tilbyder. En anden mulighed er at lade os stå for hele produktionen eller dele heraf.
Hvis du vil vide mere om, hvordan du får dit budskab ud, er du velkommen til at kontakte os.

JydskeVestkysten
Telefon +45 7912 4700
Mail
annoncer@jv.dk

Generel information
Dit budskab - vores unikke distribution

Format:

Maks. broadsheet falset (280 x 395 mm er den absolutte maks.).

Vægt:

Maks. 100 gram.
1 sides indstik skal trykkes på min. 170 grams papir.

Levering:

Senest kl. 15.00 tre hverdage før indstiksdato. Indstikket leveres i bundter uden snor i stød
á ca. 10 cm, krydsvendt lagt lag for lag. Det vil være en fordel med pap i mellem lagene, hvis
indstikket er trykt på glat papir.
Det frarådes at benytte plastfolie, da det kan beskadig hjørnerne. Hvis der bruges plastfolie,
skal der bruges hjørnebeskyttere.
På hver palle skrives der, hvilken avis indstikket skal indstikkes i og hvor mange eksemplarer, der er på pallen. Afhængigt af indstikkets format og sidetal aftales nærmere om det
skal leveres plano eller falset på paller.

Leveringsadresse:

Berlingske Avistryk, Essen 16, Vonsild, 6000 Kolding, ”PORT D”.

Vi forbeholder os ret til at afvise tryksager, der strider mod lovgivningen, hensynet til læserne eller avisens interesse i enhver henseende. Evt. afbestilling bedes foretaget senest tre uger før indstikningen.

Pris for indstik
Gruppe 1 indstik

Gruppe 2 indstik

Gruppe 3 indstik

Soloindstik

Tillæg ved deloplag

Kr. 1,50 pr. stk.

Kr. 1,75 pr. stk.

Kr. 2,30 pr. stk.

+25%

Kr. 3.000,00

Enkeltfirma, som
hovedsageligt annoncerer med egne
produkter suppleret
med enkelte leverandørannoncer.

Reklamefirmaer,
centerforeninger,
brancheforeninger
m.v., som hovedsageligt har fremmede annoncer - altså
udgivervirksomhed.

Enkeltfirma, som
udelukkende annoncerer med egne
produkter.

Deloplag er indstik i enkelte af
JydskeVestkystens
udgaver

De nævnte priser er ekskl. moms.

ADVERTORIALS/INDSTIK SKAL OVERHOLDE FØLGENDE RETNINGSLINJER:
• Der må ikke anvendes samme typografi som i de omfattede dagblade. Vi anbefaler disse skrifter:
		
Skriftsnit 1: Rubrik: Droid Serif. Brødtekst: Open Sans
		
Skriftsnit 2: Rubrik: Quandon. Brødtekst: Alright Sans
		
Skriftsnit 3: Rubrik: Janson Text LT Std Roman: Brødtekst: Palatino LT Std Roman
•

Det redaktionelle layout skal adskille sig fra de omfattede dagblade og deres grafiske virkemidler.

•

Teksten ”ANNONCE” eller ”ANNONCETILLÆG” skal stå på alle sider i mindst 12 punkt i versaler og fed skrift.

•

Advertorials må ikke indeholde byline på skribenten og fotografen.

•

Advertorials skal indeholde firmanavn og kontaktinfo (f.eks. i form af telefonnummer, webadresse, postadresse).
Kontaktinfo skal stå i minimum 18 punkt.

•

Advertorials må ikke indeholde bokse med titler såsom ”Faktaboks” eller ”Fakta”. I stedet anvendes ord som ”Info”,
”Infoboks”, ”Information” eller lignende.

•

Optræder advertorials som enkeltstående sider, skal der være et mindst 10 millimeter højt hvidt eller sort bånd i toppen af
annoncen (i hele annoncens bredde) med ordet ”ANNONCE” indsat i 12 punkt i versaler og fed i sort eller hvid. Ordet skal
stå til venstre på venstre sider og til højre på højresider.

•

Forsider på Advertorials-magasiner skal indeholde ordet ”ANNONCETILLÆG” i 18 punkt og herudover ordet
”ANNONCETILLÆG” eller ”ANNONCE” i 12 punkt fed og versaler på alle sider.

