juli 2016

Annonceinformation
COPA-bladet

Udgivelser
COPA-bladet

Udgivelsesdatoer
COPA medlemsbladet udkommer 6 gange årligt.
Bladet omdeles af Bladkompagniet ca. omkring den 10. i
ulige måneder: januar, marts, maj, juli, september og
november.
Oplag 4500.

Tidsfrist annoncer:

Tilsagn og angivelse af format som ovenstående.
Reproklart materiale: Normalt 8 dage senere.

Annoncer
COPA-bladet
Intet placeringstillæg. Det tilstræbes at give en annonce en placering på en højre side.
Intet tillæg for til kant annoncer - men 3 mm ud over kant, der kan skæres af. Se vejledning næste side.

Tekniske data
Format:
Trykteknik:
Raster:
Annoncemateriale:
Antal farver:
Papirkvalitet:
Til kant format:

A4 (297x210 mm).
Offset.
54.
Højtopløselig PDF. (CMYK)
Andet kan aftales.
Alle.
100 gram.
297 mm høj x 210 mm bred,
+ ekstra 3 mm til afskæring.

Annonceekspedition:
COPA, Jyllandsgade 41, 4100 Ringsted
tlf.: 5767 3525 (sekretariat) eller 9849 9888 (redaktør)
Indlevering af materiale:
mail@copabladet.dk
eller:

COPA
Jyllandsgade 41
4100 Ringsted

COPA
c/o Ole Vestergaard
Kongevejen 29, 9940 Læsø

Generel
information
/8, 19/9, 7/11 og 19/12.
Materialefrist:
22 dage inden udgivelsen.
Annulleringsfrist:
22 dage inden udgivelsen.
Alle priser er eksklusiv moms.
Reklamationer, rettelser og stopordre skal ske skriftligt (mail/post).
Reklamationsretten bortfalder, hvis
materialefristen overskrides.
Gentagelsesrabat:
Ved samlet bestilling af 2
indrykninger 10%, 3 indrykninger
25% og 6 indrykninger 40%.
Annoncerne kan godt være
forskellige.
(er anden rabat aftalt bortfalder
gentagelsesrabatten)

EKSEMPLER PÅ ANNONCEMÅL OG -PRISER
Til kant annoncer
Bredde x Højde (mm):
1/1 side (A4) 210x297 + 3 mm ud over til afskæring
1/2 side (A5) 210x148 + 3 mm ud over til afskæring

9800,- kr.
5880,- kr.

Ikke til kant annoncer
Bredde x Højde (mm):
1/1 side 184x257 9800,- kr.
1/2 side 184x129 5880,- kr.
1/2 side 088x257 5880,- kr.
1/3 side 184x086 3920,- kr.
1/4 side 088x129 3430,- kr.
1/4 side 184x065 3430,- kr.
1/6 side 088x043 2550,- kr.
1/8 side 088x032 1960,- kr.
Andre mål: Kontakt redaktøren mail@copabladet.dk eller tlf. 9849 9888.
Alle priser er eksklusive
moms.

TIL KANT ANNONCER
En A4 annonce ( 210x297 mm) til kant sættes op til 213 x 300 mm.

Forklaring af beskæring

Beskæringszone
Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm
ud over den endelige kant. Disse 3 mm bliver skåret af tryksagen.

Endelig kant
Endelige format på tryksagen efter beskæring.

Sikkerhedszone
Tekst, billeder og logoer placeres indenfor/bagved
sikkerhedszonen - altså 3 mm fra den endelige kant.

