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Utfall
Om ett objekt eller en bild ska ligga ända ut i 
kanten måste den ha ett utfall på 3 mm, dvs 
att bilden ska fortsätta 3 mm utanför själva 
dokumentet. Detta för att det inte ska uppstå 
en glipa när bladet renskärs. 

Dokumentyta
Här är själva annonsen och finns i olika stor-
lekar. 

Inre textmarginal 
När din annons delar utrymme med andra 
bör den ha en inre marginal för att texten inte 
ska komma för nära kanten. Vi föreslår minst 
5 mm. 

Färger
Annonserna trycks med 4-färgsteknik, CMYK. 
Den maximala färgmängden är 340 % för att 
undvika smetning. För att  
uppnå djupsvart, ange följande värden;  
C 50 %, M 50 % och K 100 %. 

Raster
En rastertäthet på 250-300 dpi är optimalt. 
Bilder; 250-300 ppi. 

Utfall (skärsmån) 3 mm

Dokumentyta

Inre textmarginal, minst 5 mm

Annonsera med Grand
Grands programblad erbjuder dig som an-
nonsör en unik möjlighet att få en central 
plats hos dina kunder. Få reklamblad hamnar 
på kylskåpet så som Grands programblad 
och under en så lång tid. Vårt programblad är 
en trycksak som sparas under sin livslängd 
som varierar mellan 5-7 veckor. 

Vi hoppas att denna guide förenklar arbetet 
för dig som vill annonsera i Grands program-
blad.

Utforma din annons på rätt sätt
I alla blad finns en liten ”vänd-på-bladet”-ruta 
i det nedre högra hörnet som hänvisar till 
Grands programblad. På motsvarande sida 
finns en liknande som hänvisar tillbaka till an-
nonssidan. Tänk på detta om du bokar en an-
nonsmodul som är i det nedre högra hörnet. 

Saknar du en tryckfärdig annons, hjälper vår 
samarbetspartner Ducon dig att ta fram en 
till ett bra pris. Ring Daniel på 073 223 10 00 
eller e-posta till daniel@ducon.se. Tänk på att  
annonsmaterial måste lämnas in i god tid.  



1/2 B 1/4 B1/2 H 1/4 H

1/8 B 1/32 B1/8 H 1/16 B

1/1 B 1/1 H 3/4 H3/4 B

 Bredd Höjd cm² Andel Pris

1/1 B 302 215 649,3 100 % 5 960,-
1/1 H 215 302 649,3 100 % 5 960,-
3/4 B 302 161 487 75 % 4 470,-
3/4 H 226,5 215 487 75 % 4 470,-

1/2 B 302 107,5 325 50 % 2 980,-
1/2 H 151 215 325 50 % 2 980,-
1/4 B 151 107,5 162 25 % 1 490,-
1/4 H 75,5 215 162 25 % 1 490,-

1/8 B 151 54 81 ca 13 % 745,-
1/8 H 75,5 107,5 81 ca 13 % 745,-
1/16 B 75,5 54 40,6 ca 6 % 375,-
1/32 B 75,5 26,8 20,3 ca 3 % 190,-

Annonsformat och priser
Detta är annonsernas standardformat. Priserna är baserade på hur stor andel annonsen tar 
av det totala utrymmet. På detta sätt kan du enkelt själv räkna ut om du skulle vilja bygga 
ut din annons ytterligare, t ex 1/4 B med 1/8 B skulle bli 2 235,-. Märk också att bladet är 
något större än ett vanligt A4 (297 x 210 mm).

Pris baserat per 20150701. Alla priser i SEK och exklusive moms, 25 %. 



Lite fakta 
Grands programblad hamnar hos hushållen i Olofströms kommun och finns även att 
få på Grand och Folkets Hus i Olofström. 

Upplaga  6 500 st
Hushåll  6 100 st
Utdelning   ca 7 ggr/år
Livslängd  5-7 veckor

Boka annons
Ring och boka din annonsplats hos Risto, Grand, tel 0454-57 38 12. 

Lämna in din annons
Din tryckfärdiga annons i PDF-format måste vi ha senast kl 18 torsdagen närmst 
helgen innan helgen för utdelning. Har du ingen färdig annons och  
önskar köpa tjänsten av Ducon måste annonsmaterialet vara dem till handa senast 
tisdagen. 
E-posta ditt material till daniel@ducon.se. Har du trycktekniska frågor, ring Ducon 
på telefon 073 223 10 00, eller e-posta till ovanstående. 

Preliminära utgivningar 2015
Januari, mitten av mars, slutet av april. Ev i sommar samt augusti, september/okto-
ber och november/december.  

Nu börjar det!
Biljetten är köpt, lika så de tidlösa popcornen. Ljuset i salongen sänks och filmen 
ska just börja. Äntligen en stunds avkoppling med drama, action eller varför inte 
en pirrig skräckis. Ett biobesök är en positiv upplevelse och vi har en möjlighet att 
dela den med dig. Varför inte komplettera din annonsering i programbladet med 
exponering på biografen? 

Vi ser fram emot en lyckad start med dig i främsta rummet. 

Med vänliga hälsningar
Risto Oinas
Biografägare

Besök även vår hemsida; www.grandbio.net.
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