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Tidningen når Sveriges tandhygienister
och prenumeranter inom tandvård och
dentalbranschen.
Tidningen utkommer sex gånger om året.
Under 2019 trycks tidningen
i cirka 4 000 exemplar.

Priser 2019
UPPSLAG – UTFALLANDE

HELSIDA – UTFALLANDE

HALVSIDA

15 300 kr.

8 500 kr.

400x284 mm + 3 mm utfall.

200x284 mm + 3 mm utfall.

6 500 kr.
Liggande: 174x127 mm.
Stående: 85x258 mm.

HELSIDA – PÅ SATSYTA
8 000 kr. 174x258 mm.
För material på tidningens
sida två, näst sista och sista
sida gäller särskilda mått
(se nästa sida).

? !
KVARTSSIDA

ÅTTONDELSSIDA

SPECIALFORMAT

5 500 kr.

3 100 kr.
Rektangulär: 85x61 mm.
Liggande: 174x29 mm.

Ring eller mejla för
förslag och offert.

Liggande: 174x61 mm.
Stående: 85x127 mm.

BEGÄRD PLACERING

Sidan två, 9 100 kr. Sistasidan, 9 400 kr. För begärd placering av annonser på andra sidor än omslaget
tillkommer en kostnad på 10 %. På ovanstående priser tillkommer ingen moms eller reklamskatt.

BILAGA

För ibladad bilaga gäller maxmåttet 196x280 mm. Priset är 12 500 kronor.
Om du vill bifoga varuprover behöver vi en del uppgifter av dig. Vi återkommer sedan med en offert.
Beroende av vikten på den ibladade bilagan tillkommer ett av PostNord debiterat vikttillägg.

ANNONSERING ENBART PÅ WEBB
Kontakta Emma Hansson Sjöstedt, annonsansvarig. Vi tillämpar ett fast pris på 1 950 kr.
Annonsen kommer ut på webben inom en vecka efter överenskommelse.

RABATT
Vid samtidig annonsbokning i samtliga årets sex utgivningar lämnas 10 procent rabatt.

BETALNINGSVILLKOR
Faktura per 30 dagar om ingen annan överenskommelse träffas.
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MATERIALDAGAR
För 2019 gäller dessa datum för lämning av färdig pdf:
Nr 1, 22 januari. Nr 2, 5 mars. Nr 3, 7 maj. Nr 4, 13 augusti. Nr 5, 8 oktober. Nr 6, 18 november.
Distribution med B-post, dock sker utgivning senast följande datum:
Nr 1, 22 februari. Nr 2, 5 april. Nr 3, 7 juni. Nr 4, 13 september. Nr 5, 8 november.
Nr 6, 18 december.
Hjälp med annonstillverkning? Då behöver du komma till oss en vecka före stoppdatum.
Bilagor ska vara tryckeriet tillhanda 10 dagar före ovanstående tider. Varuprover som ska biläggas
ska vara tryckeriet tillhanda 14 dagar före ovanstående lämningstider.

Färdigt material

Tryckteknik

Annonsproduktion

Färdig annons skickas som högupplöst pdf. Endast skärmärken,
inga utfallsmärken. För annonsmaterial på tidningens sida två
och näst sista sida gäller måttet
199x284 mm. För annonsmaterial
på tidningens sista sida gäller
måttet 175x231 mm.

Tidningen trycks på papperet
G-print i arkoffset hos Exakta i
Malmö. Tidningen är miljömärkt.
Det skurna formatet är
200x284 mm.

Vi har möjlighet att hjälpa till med
att utforma din annons och göra
ett original. Då behöver vi bilder i
upplösningen 300 ppi. Ska en logga
var med bör den vara i .eps-format.
Vi lämnar prisförslag på annonstillverkningen.

Upplösningen ska vara 300 ppi.
Använd ICC-profilen ISO Coated_v2_300.icc. Den finns att ladda
ner från Exaktas hemsida (http://
exakta.se/teknisk-info/) och ingår i
Prepresspaket_130411.zip

Märk annonsen
Märk gärna din annons med tidningens namn (THT), ditt kundnamn/företag/organisation och
införandenummer. Så här ser det
då ut: ”THT_kundnamn_införandenummer”.
Uppge om annonsen ska vara
utfallande redan vid bokning.

ANNONSMATERIAL SKICKAS TILL
annons@tandhygienistforening.se
Du når mig, Emma Hansson Sjöstedt, på 073-507 85 57.

Emma Hansson Sjöstedt
ANNONSANSVARIG
TANDHYGIENISTTIDNINGEN
annons@tandhygienistforening.se
073-507 85 57
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