Kulturtidningen Zenits annonsguide 2021
Nummer

Boka annons senast

Annons inskickad
senast

Utgivningsdatum

Vår

1 februari

15 februari

8 mars

Sommar

26 april

14 maj

7 juni

Höst

30 juli

18 augusti

15 september

Vinter

25 oktober

15 november

7 december

Annonsformat & Priser 2021
Marginal till
text vid
utfallande
annonser

FORMAT

STORLEK
(b x h) + utfall

Helsida

Utfallande: 195 x 245 mm + 3 mm

15 mm

Halvsida
stående

Utfallande: 96 x 245 mm + 3 mm
ej utfallande: 87 x 229 mm

15 mm

Halvsida
liggande

Utfallande: 195 x 120 + 3 mm
ej utfallande: 175 x 112 mm

15 mm

Kvartssida

87 x 112 mm
Kvartssida kan ej fås utfallande

-

Pris SEK

4 500
3 000
3 000
1 900

Information till dig som gör annonsen
•

Annonsmaterial levereras i formatet PDF eller EPS.

•

Bilder och illustrationer ska vara i CMYK (ej dekorfarger, PMS eller RGB). Bilder ska vara
högupplösta, dvs. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck.

•

Storlek, utfall och textplacering enligt tabellen ovan.

•

Skarmarken ska inte laggas in. Detta galler alla annonsformat.

•

Ett utfall på 3 mm laggs till på utfallande annonser på alla sidor utom den som ligger in mot
tidningens rygg. Då tidningen skars behövs denna marginal.

•

Limningen av Zenit gör att text i annonser bör placeras med en luftig marginal för att vara
laslig. Placera darför inte text för nara kanten av utfallande annonser.

•

Kvartsannonser placeras flera på en sida och det ser snyggast ut om de avgransas. Det
kan man göra genom att lagga en bild eller fargplatta som bakgrund eller också en ram runt
annonsen. Gör bakgrund eller ram 87x112 mm.

•

För er som vill ha utfallande annonser så tar vi garna emot önskemål om placering vanster
eller höger sida. Vi gör vårt basta för att uppfylla önskemål, men det kan finnas tillfallen då
det inte ar möjligt.

Behöver ni hjälp att producera er annons? Vi hjalper Dig garna att satta ihop annonsen
med galleriets logga och bilder och text, mot en mindre kostnad.

För bokning av annons och frågor kontakta:
Bibbi Olson, ordförande och chefredaktör Kulturtidningen Zenit. Telefon: 0733-60 46 92
Mail: annons@zenitkultur.se

