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Teknisk specifikation
Jobb & Karriär, Företagsinformation, Rapporter & meddelanden, Emissioner
Enligt TU:s rekommendationer

FILFORMAT
Som färdiga annonsmaterial accepteras bara PDFfiler. Alla andra filer t ex dokument från Word,
Powerpoint, Publisher betraktas som manus och
kommer att behöva sättas.
PDF-fil: ska vara i PDF-version 1.3, högre versioner
kan innehålla detaljer som kan feltolkas vid produktion av tryckplåtar och komma ut fel i tryck.
FÄRGANNONSER
Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger.
Dekorfärger och bilder i RGB-läge kommer att
konverteras till CMYK av tidningen. Ansvar för
färgnyanser som blivit fel vid konvertering till
CMYK ligger hos leverantören.
TOTAL FÄRGMÄNGD
Färgmängden i tonplattor, texter och bilder får ej
överstiga 240%. Detta för att undvika smetning i
trycket.
BILDER
Upplösningen i gråskalebilder och färgbilder ska
vara 170 dpi för bästa kvalité, dock aldrig under
85 dpi. Streckbilder ska ha en upplösning mellan
600–1200 dpi.
ICC-PROFILER
För att dina bilder ska bli bra i dagstidningstryck
ska de färganpassas med TidningsUtgivarnas (TU)
ICC-profil. Den plus annan mycket bra information
finns tillgänglig på www.dagspress.se
NEGATIV TEXT
Negativ text på en färg (svart, cyan, gul eller magenta)
bör ej vara mindre än 8 pkt och vara utförd i fet linjär.
Grå platta med positiv text bör ej vara mörkare än
20% svart. Negativ text på flera färger bör inte vara
mindre än 10–11 pkt utförd i fet linjär. Det gäller
även text satt i flera färger på vit bakgrund.

SVART TEXT
Svart text ska bara innehålla färgen svart. Svart
text satt i flera färger (CMYK-blandning) skall
undvikas då risken för misspass är stor.
SPALTBREDDER
2 spalter = 61 mm
3 spalter = 92 mm
4 spalter = 124 mm
5 spalter = 155 mm
6 spalter = 187 mm
8 spalter = 250 mm
Annonsen kan inte göras utfallande utan behöver
1–2 mm marginal. Saknas marginal kommer annonsen
att skalas ned. Passmärken får ej förekomma.
LEVERANSTID
Vi vill ha din annons senast 3 vardagar före
utgivningsdag. Om du ej kan leverera enligt ovanstående ber vi er kontakta oss.
KUNDENS ANSVAR ÄR
• att materialet är producerat så att det överens-		
stämmer med kraven ovan.
• att annonsen finns hos tidningen i god tid innan
publicering.
LEVERANSSÄTT
annonsinskick.di.se
Döp filen till annonsörens namn + införingsdatum.
ANNONSPRODUKTION
Om ni ej kan leverera enligt ovanstående kan vi producera annonsmaterialet åt er. Pris per sp mm: 3,00 kr.
Lägsta pris: 360 kr. Text och logotyper/bilder ska
levereras som separata filer i CMYK-färg. Logotyper
i vektoriserade eps- eller ai-format. För ytterligare
information eller frågor gällande digitalt material
kontakta News Factory på TEL +46 8 505 73 805

