NÅ UT MED
DJUNGELTRUMMAN!

—

Djungeltrumman är den enda tidningen som en
kultur- och nöjesintresserad göteborgare behöver.
Efter femton års guidande har vi en
trovärdighet få andra besitter. Dessutom är den
helt gratis och otroligt lättåtkomlig!
Vill du nå unga vuxna är Djungeltrumman rätt produkt för dig. Våra läsare är
medvetna och trendsättande personer i Göteborg med omnejd.
Varje nummer har ett övergripande tema, och fylls med intervjuer och reportage med tydlig
Göteborgskoppling. Dessutom bjuds det på klubbguide, trendspaningar, mode, recept och
restaurangrecensioner, genuina restips, prylkoll och mycket mer.
Tidningen har en räckvidd på cirka 30 000 läsare. Upplagan på 10 000 ex finns
gratis att ta del av på drygt 500 ställen, allt från caféer och barer till universitet och
butiker runt om i Göteborg.
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MATERIALINFO – PRINT
OM BILAGAN

Djungeltrumman är en skuren halvtabloid,
175x250 mm på 48 sidor och trycks på 90
gram Arctic Matt med omslag på 150 gram.
FILFORMAT

Dokumentformatet ska ha exakt samma storlek som den bokade annonsytan.
Alla utfallande bilder och tonplattor bör ha 5
mm utfall på dokumentet.
Undvik text eller grafiska detaljer som t ex
linjer eller ramar allt för nära sidkanten på
utfallande annonser (hel- och halvsida), då
dessa kan komma att hamna för nära den
maskinella skärningen och alltså delvis falla
bort. Ett säker- hetsavstånd på minst 5 mm
rekommenderas.
Vid negativ text på flerfärgad bakgrund
rekommenderar vi ett linjärt typsnitt i minst 10
pt normal.
Bilder i annonsen måste monteras högupplösta och vara inkluderade i PDF-filen.
Upplösningen till bilderna bör hålla minst 300
dpi samt med max färgmängd 300 %.
Skalning och beskärning av bilder ska ske
i bild- hanteringsprogrammet, inte i layoutprogrammet. Detta för att undvika att annonsen blir för stor.
Annonser som skickas till Djungeltrumman
måste vara sparade som PDF-fil med tryckkvalitet.
Annonserna ska vara gjorda för Arkoffset
175 linjer/tum.

PRINT – FORMAT & PRIS

www.djungeltrumman.se/print

OBS! Glöm
inte 5 mm
utfall på alla
sidor.

Alla typsnitt som förekommer i annonsen
ska vara inbäddade i PDF-filen.

OBS! Glöm
inte 5 mm
utfall på alla
sidor.

Spara ej PDF-filen med passmärken.
Flersidiga PDF-filer godkänns inte. Skapa
en PDF-fil för varje annons.
ZIP-filer godkänns inte.

Helsida 170x245 mm

Uppslag 344x245 mm

PHOTOSHOP

Obegärd placering: 29 900 kr

Obegärd placering: 54 900 kr

Gör du din annons i Photoshop så tänk på
att texten ska vara som vektorgrafik. För att
detta ska fungera måste du utgå från psddokumentet. Lägg inte samman lagren utan
textlagren måste vara kvar.

Begärd placering sida 2 eller 3: 39 900 kr

Begärd placering sida 2 och 3: 69 900 kr

Innan du lämnar materialet till oss,
kontrollera följande:
• att alla typsnitt är inbäddade i filen
• att bilderna i annonsen har rätt upplösning
• att annonsfilens storlek överensstämmer med den bokade annonsytan
• att utfallande bilder och tonplattor har
5 mm utfall
• att PDF-filen inte är sparad med
passmärken

Begärd placering sista sidan: 49 900 kr

OBS! Glöm
inte 5 mm
utfall på alla
sidor.

Kvartsida 165x56 mm/80x117,5 mm

Halvsida 175x122 mm/85x250 mm

(ej utfallande annonser)

Obegärd placering: 16 900 kr

Obegärd placering: 11 900 kr

WRAP
60.000:-

BOKNING

Magnus Linnemyr, 070-999 37 344,
magnus@djungeltrumman.se

Omslag, sid 2,
sid 3, baksida

Rasmus Winblad, 070-638 01 82,
rasmus@djungeltrumman.se
MATERIAL FÖR TRYCKT PUBLICERING

Färdigt material skickas senast 10 dagar
före publiceringsdatum via webbformulär på
adressen: www.hkm.se/skickamaterial

Åttondelssida 80x56 mm
(ej utfallande annonser)
Obegärd placering: 7 900 kr

