
 

 
BOKNINGSBLANKETT  

 
ANNONS FRANSK-SVENSKA ÅRSBOKEN 2012/2013 

 

 
Företag…………………..……………………………………… Kontaktperson:………………………….……………………………… 
 
Adress:……………………………………………………….…………………………..…………………….………………….................. 
 
Tel.:………………………………………………………..………Fax:………..……………………..……….…….………………………. 
 
E-mail................................................................................................:………………………………………………………................. 
 

VI RESERVERAR : 
 

Färg 

 1 helsida (satsyta 145 mm x 210 mm. För ej utfallande sida är formatet 115 mm x 180 mm), pris 2 266 € 
 1 liggande halvsida (Format 115 mm x 86,5 mm), pris 1 488 € 
 1 stående halvsida (Format 54 mm x 180 mm), pris 1 488 € 
 1 liggande tredjedels sida (Format 115 mm x 55 mm ) pris 1 133 € 
 1 liggande fjärdedels sida (Format 115 mm x 40 mm), pris 942 € 
 1 stående fjärdedels sida (Format 54 mm x 86,5 mm), pris 942 € 

 

      
 

- Ovanstående priser är exklusive moms och baserade på att ni själva tillhandahåller oss era digitala filer*. 
- Digitala filer* för er annons måste levereras i det format som är indikerat ovan, med en ram runt annonsen som avgränsar  
denna (detta gäller inte för utfallande helsidesannonser då det färdiga formatet ska vara 145 x 210 mm plus 5 mm 
säkerhetsmarginal). 
- CCSF kan ej hållas ansvarig för eventuella färgskillnader i tryck av annonser vars digitala filer* inte åtföljs av ett färgprovtryck 
på papper.  
 
VI SKICKAR:     

 

1)   texten till vår annons som vi önskar att ert tryckeri framställer (för kostnader av framställning av er  
   annons, se prisuppgifter på baksidan) 

   komplett digital fil*  
  provtryck på annonsen 
   adress och telefonnummer till vår PR-byrå som kommer att kontakta Katarina Lööf / Tina Darcel  

 tel. +33 (0)1 44 43 05 15, e-mail info@ccsf.fr angående annonsen. 

 
 Namn:………………………………………………………… Tel.:……………………………………………………………….. 
 
 Adress:……………………………………………………………………..…………………………..……………………………. 
 
2)  i detta brev 

 i efterhand. Annonsen måste vara oss tillhanda senast den 14 september 2012 
 

Till FEM OFFSET M. JERICHENSOHN 6, rue Guy Môquet – 94600 CHOISY-LE-ROI FRANKRIKE 

 e-mail : jacky@femoffset.fr Referens : Annuaire Franco-Suédois  
 
OCH BER ER ATT SÄNDA FAKTURAN TILL:   vårt företag 

    vår annonsbyrå 
   helhetsbeloppet betalas inom 30 dagar 
………………………….den……………………………………  
 
 
Signatur …………..…………………………………………… 
 
*Digitala filer innebär filer som framställts i P.A.O-programvaror (X-PRESS, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP)  

 
 

mailto:jacky@femoffset.fr


 
 

KOSTNADER 
 

för framställning av annonser där de digitala filerna inte är medskickade. Dessa kostnader faktureras 
direkt av vår tryckare Fem Offset 

 
Enkelt utkast / Layout / Utifrån en text som skickats i textformat / logotyp eller fotografi som tillhandahålls 
i digital form i högupplöst format 
 
 
- Helsida  120 € exklusive moms 
- Halvsida  66 € exklusive moms 
- Tredjedelssida 48 € exklusive moms 
- Fjärdedelssida 39 € exklusive moms 
 
Extra kostnad för inskanning av logotyp eller fotografi : + 25 € exklusive moms (beroende på 
tillhandahållet material) 


