SÄFFLE ∙ GRUMS . VÅLBERG . EDSVALLA
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E
2019

Vårt
utgivningsområde!
16.000 ex. varje vecka.

Förstasidan
155 x 175 mm 8.745:-

Boka förstasidan och nå ALLA hushåll, kontor och företag
i utgivningsområdet för endast 55 öre per brevlåda!

Prisguide & modulmått
för annonsering 2019
Alla priser är exkl. moms.

Prisguid
e
2016

SÄFFLE ∙ GRUMS . VÅLBERG . EDSVALLA

förstasidan
155x175 mm

8.745:-

helsida

Satsyta 155x215 mm*
Utfallande annons
169x239 mm +5 mm**

helsida 6.995:sista sidan 8.175:-

2/3

102x215 mm

4.775:-

3/4

uppslag

334x220 mm*
Utfallande annons 338x239 mm +5 mm**

11.325:-

155x160 mm

5.295:-

halvsida

1/3

3.595:-

2.445:-

102x105, 48x215 mm

155x105 mm, 75x215 mm, 102x160 mm

1/4

1/6

1/8

1.845:-

1265:-

945:-

75x105 mm, 48x160 mm, 155x50 mm

Ideella föreningar:
15 % rabatt, gäller ej första- och sistasidan.

48x 105 mm, 102x50 mm

75x50 mm

1/12
48x50 mm

625:-

* Satsytan är formatet du använder när materialet inte
skall vara utfallande, t ex annonser med ram.
** Alla utfallande annonser skall ha 5 mm skärsmån (utfall).
OBS! Placera inte någon text eller logotype för nära kanten
när annonsen är utfallande, minst 5 mm från skuret format.
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Annonsbokning:
Tel: 0555-127 72, 0533-127 73
E-post: info@gv-nytt.se
Webb: www.gv-nytt.se
www.facebook.com/GvNytt
Manusstopp:
torsdag kl. 12 för korrektur
fredag kl. 10 övriga

&

Rabatter
annonspaket

När du bokar flera annonser erbjuder vi en uppbokningsrabatt.
Bokningen gäller endast annonsytan, innehållet i annonsen kan
ändras. Naturligtvis kan du även boka samma plats i tidningen
något som gör att igenkänningsfaktorn ökar avsevärt.
Rabatterna gäller ej första- och sistasidan samt uppslag.
Boka hela året (ca 45 nummer) = 25%
Varannan vecka (ca 22 nummer) = 15%
En gång per månad (ca 12 nummer) = 10%

måndag kl. 10 om plats finns
Privatannonser kan betalas med Swish
till nr: 123 259 0925. Ange ditt namn.
OBS! Vi tar ej betalkort.

Utgivningsinformation:
Ansvarig utgivare: Katharina Sjööar
Utges av: GV-nytt AB grundat 1974
Adress: Box 74, 664 22 Grums

Annonspaket maxi = 25% på annonsen vid bokning av minst
fyra veckor i rad. Innehållet i annonsen kan ändras då bokningen endast gäller annonsytan.
Annonspaket mini = 10% på andra införandet vid bokning av två
annonser, inom en månad. Innehåll och storlek kan ändras.

Utgivningsdag: Varje onsdag
(ca 45 nr/år)
Upplaga: ca 16 000 ex
Tryckeri: Strands Grafiska
Distributör: PostNord
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Vid utebliven tidning ring:
Grums, Vålberg, Edsvalla: 010-436 31 69
Säffle: 010-436 31 59

Öppettider:
måndag kl. 08-10
tisdag STÄNGT
onsdag - torsdag kl. 08-16
fredag kl. 08-12
lunchstängt kl. 12-13
Kom ihåg att återvinna tidningen
när du har läst klart den.

Annonsutform
ning ingår
alltid när du vä
ljer att
annonsera hos
oss!

U p p re p n i n g
lönar sig!
Boka ett
a n n o n s p a ke t .

Utgivningsplan & teman 2019

Våren 2019
9/1
v. 2

16/1
23/1

v. 3
v. 4

30/1

v. 5
v. 6
v. 7
v. 8
v. 9
v. 10
v. 11
v. 12
v. 13
v. 14
v. 15
v. 16
v. 17
v. 18
v. 19
v. 20
v. 21
v. 22
v. 23
v. 24
v. 25
v. 26
v. 27

6/2
13/2
20/2
27/2
6/3
13/3
20/3
27/3
3/4
10/4
17/4
24/4
1/5
8/5
15/5
22/5
29/5
5/6
12/6
19/6
26/6
3/7

Föreningsregistret
Kurser och utbildningar
Specialister
Resespecial
Topp till tå
Sportlov
Säffle

Hus och hem
Resespecial

Bil och motor
Topp till tå

Skog, djur och natur
Säffle
Hus och hem/Påsk
1:a maj/Valborg
Resespecial
Bil och motor
Mors dag
Nationaldagen

Hösten 2019
7/8
v. 32
14/8
v. 33
v. 34
v. 35
v. 36
v. 37
v. 38
v. 39
v. 40
v. 41
v. 42
v. 43
v. 44
v. 45
v. 46
v. 47
v. 48
v. 49
v. 50
v. 51

21/8
28/8
4/9
11/9
18/9
25/9
2/10
9/10
16/10
23/10
30/10
6/11
13/11
20/11
27/11
4/12
11/12
18/12

Föreningsregistret
Utbildningar och kurser
Bil och motor
Hus & hem
Resespecial
Topp till tå
Säffle
Skog, djur och natur
Bil och motor/Julbord
Hus och hem
Halloween/Julbord

Alla helgons dag
Topp till tå/Fars dag
Specialister

Black Friday/Skyltsöndag

Julhälsningar

Skog, djur och natur
Hus och hem
Midsommar

Resespecial
ar
Semester/sommarhälsning

Korrektur
Vi lämnar korrektur på samtliga annonser inkomna före manusstopp.
Det är annonsbeställarens ansvar att kontrollera att korrektur kommit
fram. Godkänt korrektur innebär att annonsen är färdig för tryck. Uteblivet svar räknas som ok.
Avbokningar
Bokad annons får av- eller ombokas senast två dagar före manusstopp för aktuellt nummer. Sena avbokningar debiteras med halva
annonskostnaden. Har korrektur skickats kommer originalarbetet att
faktureras såvida inte annonsen ombokas i kommande nummer. Första- och sistasidan är ej avbokningsbara.
Ansvar för fel i annonsen
Vi ansvarar ej för tryckfel eller andra tekniska fel vi ej styr över, t.ex.
ej inkomna mail eller telefax. Vi ersätter högst det bokade annonsvär-

det. För skada p.g.a. utebliven eller felaktig annons ansvaras ej. För att
reklamationen ska vara giltig ska korrektur vara begärt. För material
som kommer in efter manusstopp gäller ej reklamationsrätten. Reklamationer angående annonser ska göras inom tre dagar efter utgivning. Anmärkningar mot fakturor ska göras inom 10 dagar. Eftertryck
eller kopiering av innehåll får ej ske utan medgivande.
Annonsgranskning
Vi förbehåller oss rätten att avböja olämpliga annonser.
Att tänka på vid inlämning av färdigt material:
Att annonsen sparas som tryckoptimerad pdf med inbäddat typsnitt
eller som eps med texten i banor. CMYK och 300 dpi. Annonsfilen ska
döpas till: införingsdag_annonsörens namn_annonsstorlek. Bilder ska
sparas som EPS eller TIFF och monteras i skala 1:1.

