Förnybar Energi & Energieffektivisering ges ut av SERO, Sveriges Energiföreningars
RiksOrganisation, i samarbete med Svensk Vattenkraftförening och utkommer med 4 nummer
per år. Läsekretsen består förutom av föreningarnas medlemmar av privatpersoner, företag,
andra organisationer samt beslutsfattare med stort intresse för energieffektivisering och
förnybar energi i alla former.
Upplagan är 4000 ex per utgåva.

Utgivningsplan 2012
Nr
1
2
3
4

Senaste materialdag
10 mars
5 juni
10 sept
5 dec

Planerad distribution
20 mars
15 juni
20 sept
15 dec

Annonsprislista 2012
Dubbelsida/uppslag
360x250 mm, utfallande 440x285 mm + 3-5 mm utfall
Hel baksida
180x250 mm, utfallande 220x250 mm + 3-5 mm utfall
Helsida
180x250 mm, utfallande 220x285 + 3-5 mm utfall
Halvsida
Stående 87x250 mm, utfallande 105x285 mm + 3–5 mm utfall
Liggande 180x122 mm, utfallande 220x140 mm + 3-5 mm utfall

18 000 kr
10 800 kr
9 600 kr
5 400 kr

Kvartssida
3 000 kr
Stående 87x122 mm, utfallande 105x140 mm + 3-5 mm utfall
Liggande 180x58 mm,
Åttondelssida
1 700 kr
Liggande 87x58,5 mm, utfallande 105x67,5 mm + 3-5 mm utfall
Medlemsannons, köpes-säljes, 1 spalt max 60 mm
500 kr
Radannons, per spaltmillimeter (minsta debitering 500 kr)
9 kr
Bilagor, kontakta tidningen för offert samt tekniska specifikationer
Originalframställning och annonsutformning, behöver du hjälp kan vi ordna detta till självkostnadspris
Kontakta oss!
10 % rabatt vid upprepning av samma annons i på varann följande nummer
20 % rabatt vid samtidig beställning av annons i fyra på varann följande nummer.
(Behöver inte vara upprepning av samma annons men samma storlek)
Tidningen är moms- och reklamskattebefriad.

Övriga villkor
Annonspriserna utgår från tryckfärdigt digitalt annonsmaterial
Ofullständigt eller felaktigt material debiteras till självkostnadspris
Vid avbokning av beställd annons senare än 5 dagar innan materialdag förbehåller vi oss rätten att
debitera fullt annonspris
Anmärkningar mot införda annonser och fakturor måste göras inom tio dagar från utgivnings- resp
fakturadag.
Vi förbehåller oss rätten att vägra införa annons.

Tekniska uppgifter
Tidningsformat: 220x285 mm
Satsyta: 180x250 mm
Tryckförfarande: Offset
Rastertäthet: 150linjer/tum
Bildupplösning: 300 dpi
Filformat: Vi rekommenderar en tryckoptimerad pdf-fil med inkluderade teckensnitt
Storlek: Dokumentformatet skall vara lika stort som den bokade annonsytan ( + 3-5 mm utfall vid
utfallande annonser.
Färger: 4-färg (CMYK) ej RGB. Se till att det inte finns några dekorfärger (Pantone/PMS) med i
dokumentet innan du sparar den tryckfärdiga filen.
Övriga tekniska frågor om annonsutformning och original besvaras av Lina Ahlm, Reklamtryckeriet,
Tel. 0221-100 87, fax 0221 - 137 95 eller rt.lina@koping.net

Annonsbokning och övriga frågor:
Kontakta Birgit Ek Tel. 0221-824 22 eller info@sero.se
Annonsoriginal eller manus skickas med e-post till info@sero.se eller med post till
SERO, Box 57, 731 22 KÖPING. Annonsfiler döpes till annonsörsnamn och utgåva.
Digitala original returneras endast vid särskild begäran.

Box 57
731 22 KÖPING

