Korrektur af annonce
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For at lave rettelser til din annonce kan du gøre brug af
post-it noten oppe i værktøjslinjen.
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1. Post it
kan bruges til at komme med en rettelse til et billede
f.eks. kan man sætte en post it på det billede eller del af
annoncen som rettelsen omhandler.
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A. For at uploade materiale til rettelsen, skal du vedhæfte
materialet ved at trykke på papirsklipsen.
B. Hvis du har brug for at slette en note, tryk da på
skraldespanden inde på noten.
Vi gør opmærksom på at der er 3 korrekturgange
med i 1 produktion.
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5. Når du er færdig med at påføre rettelser, er du klar til at trykke
Send ændringer.
6. Hvis det bare er en lille rettelse til en stavefejl, kan du vælge
Godkend med rettelser, så bliver annoncen godkendt når
rettelsen er lavet.
7. Hvis du ingen rettelser har til annoncen, vælg da godkend.
8. Når du har sendt rettelser, vil status på din annonce ændre
sig til Rettelser fra ekstern og en grafiker vil nu kunne lave de
rettelser du evt. har lavet til din annonce.
9. Download din annonce. For at downloade din annonce i en
højtopløselig PDF, tryk på øjet, derefter på skyen i værktøjslinjen
og vælg download.
Eller du kan trykke direkte på download knappen, hvorefter
annoncen bliver downloadet.
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Bemærk! Du kan ikke svare på en mail fra noreply@jfmedier.dk
Hvis du har problemer med at uploade materiale
til din annonce, kan du rette henvendelse til kundesupport.
Fyn

annoncemateriale@jfmedier.dk

tlf. 63 45 22 44

Midtjylland

annoncering@jfmedier.dk

tlf. 63 45 22 00

Syd Odense

kundesupport@jfmedier.dk

tlf. 63 45 22 90

Sydjylland

materialesyd@jfmedier.dk

tlf. 65 45 58 40

Sjælland

servicecenter@jfmedier.dk

tlf. 63 45 22 77

KAM

kam-annonce@jfmedier.dk

tlf. 65 45 57 82
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