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ANNONSERA I SKOLVÄRLDEN
TIDNINGEN LÄSES AV behöriga, utbildade lärare

samt andra som är intresserade av skola, utbildning
och lärarnas yrkesfrågor.
Lärare har stort inflytande på inköp av läromedel,
it samt andra produkter och tjänster de behöver i
sin yrkesutövning.
Skolvärlden ges ut av Lärarnas Riksförbund och
utkommer med 10 nummer per år.

ETT GENOMSNITTLIGT
NUMMER AV SKOLVÄRLDEN HAR 127 000 LÄSARE
Källa TNS SIFO 2015:2

FORMAT OCH PRISER
HALVSIDA
26 000 KR
Liggande:
178x120 mm.
Stående:
87x240 mm.
UPPSLAG
62 900 KR
420x280mm +5 mm
utfall.

KVARTSSIDA
14 000 KR
Stående: 87x115 mm.
UTBILDNINGSGUIDEN:
RUBRIKANNONSER

HELSIDA
37 000 KR
210x280 mm
+5 mm utfall.
Satsyta:
178x240 mm.
OMSLAG 2 OCH 3
38 000 KR
210x280 mm +5 mm
utfall.
BAKSIDA
40 000 KR
210x255 mm
+5 mm utfall.

KVARTS
SIDA
12 000 KR
Stående:
87x115 mm.
ÅTTON
DELSSIDA
8 000 KR
Liggande: 87x56 mm.
BILAGOR
mot offert.
TS-kontrollerad.
Upplaga 2015: 92 800 exemplar.

Moms utgår ej.

UTGIVNING OCH MATERIALDAGAR

KONTAKT

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 8

Nr 9

Nr 10

annonser@lr.se

Materialdag

28 dec

3 feb

3 mar

5 apr

12 maj

1 aug

1 sep

29 sep

27 okt

17 nov

08-613 27 00

Utgivning

13 jan

23 feb

23 mar 27 apr

1 jun

17 aug

21 sep

19 okt

16 nov

7 dec

skolvärlden.se
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TEKNISK INFORMATION
··Tidningens format: 210 x 280 mm
··Utfallande helsida: 210 x 280 mm
+ 5 mm skärsmån

··Cyan, magenta och gult i vektorgrafik upp till 100% accepteras ej

··Satsyta helsida: 178 x 240 mm

··Om 100% svart används ska övertryck användas

··Satsyta uppslag: 388 x 240 mm

TYPSNITT

··Upplösning bilder: 300 dpi
··ICC-profil: CoatedFOGRA39.icc
··Papper omslag: 170 g WFC matt
··Papper inlaga: 80 UPM Star silk
··Tryckförfarande: Rulloffset
··Bindning: Limbindning
ANNONSSTORLEK I MM
··Annonsen ska vara gjord i samma
format som den bokade annonsen, det vill säga i 100%
··Är annonsen utfallande ska den
levereras med 5 mm utfall
··Exporteras i pdf för tryck

··Alla typsnitt ska inkluderas i
PDF:en
··Svart text ska vara endast svart,
ej i cmyk
··Typsnitten ska vara i typen Post
script typ 1, Truetype, Multimaster, Double-byte och Cityfonter.
··Typsnitt i Adobe type 3 accepteras ej
FOTON OCH STRECKBILDER
··Bilder sparas i TIFF eller EPS och
ska vara 300 dpi i 100% storlek
samt konverterade till cmyk med
ICC-profil: CoatedFOGRA39.icc
··Upplösning för streckbilder ska
vara 600–800 dpi i 100% storlek

FÄRGLÄGE
··Alla färger ska vara cmyk

··OPI-bilder accepteras ej

PROFIL FÖR BILDER
··ICC-profil: CoatedFOGRA39.icc

DOKUMENTFORMAT
··Pdf (version 1.3) i tryckkvalitet

TRANSPARENS OCH
ÖVERTRYCK
··Transparenta objekt i annonsen
accepteras ej

ANNONSERA MED BILAGA
LEVERANSADRESS
V-TAB Vimmerby
Älåkragatan 4
59840 Vimmerby
GODSMÄRKNING
··Tidningens namn och
nummer tydligt på
varje pall.
LEVERANSREGLER
··Bilagor skall vara förpackade ca 15–20 cm/
lägg. I alla buntar ska
ryggarna i största möjliga mån vara vända åt
samma håll.

··Buntarna ska vara förpackade utan
plastremsor, plastband, krympplast eller
pappersomslag.
··Lasta bilagorna på en
pall/Europapall, se till
att ytterkanterna ligger innanför pallkanterna. Buntarnas ytterkanter får inte bli böjda
eller vikta och ytterkanternas hörn måste
ligga jämt i varje lager.
Blir det utrymme över,
se till att det hamnar i
mitten av pallen. Pal-

larna skall vara lastade så att transporten
blir stabil och säker.
··Mindre bilagor som är
svåra att lasta på pall
förpackas i kartonger.
··Tänk på att packa dem
så att alla ryggarna/
bilagorna ligger åt
samma håll i kartonger samt i 15–20 cm/
lägg.
TIDNINGENS FORMAT
··220 x 280 mm

BILAGANS FORMAT
··Max format: 200 x 260
mm
··Min format: 105 x 148
mm
ÖVRIGA
UPPLYSNINGAR
··2 sidors bilaga: Min
ytvikt på papperet:
115 g, max ytvikt på
papperet: 240 g
··4–8 sidors bilaga: Min
ytvikt på papperet: 80
g, max ytvikt på papperet: 150 g

··Bilagorna ska ha en
sluten rygg. Bredden
får inte överstiga höjden.
··Vikt över 40 g kräver
styckeplastning.
··Max 2 bilagor per
nummer utan att kontrollera tidsplan.
··Om här angivna specifikationer ej uppfylls,
vänligen kontakta
annonser.
··Avvikelser kan medföra ökade kostnader
och produktionstider.

