
Filtyp. Färdigt annonsmaterial ska lämnas som 
EPS eller PDF anpassat för svensk dagspress (TU-
standard).

PDF-annonser lämnas i version 1.6. 
Mer information samt inställningsfiler finns att 
hämta på www.dagspress.se

Bilder. Alla ingående bilder måste monteras 
högupplösta (150-200 dpi) och vara inkluderade 
i EPS/PDF-filen. Skala inte bilden i layoutpro-
grammet då detta påverkar kvaliteten.

Filstorlek. Dokumentformatet och annonsen 
ska vara producerade i exakt samma storlek 
som den bokade ytan (bredd x höjd). Ansvar för 
eventuell kvalitetsförlust vid skalning åligger 
materiallämnaren.

Färger. Alla ingående färger ska skapas för fyr-
färgsseparerad utskrift, (C) cyan, (M) magenta, 
(Y) gul, (K) svart. Total färgmängd i bilder, ton-
plattor och text får inte vara mer än 240%. Detta 
för att undvika smetning i trycket.

Döpning av filer. 
Vi vill att ni döper filen med SvD:s 
bokningsnummer, annonsörens namn och infö-
ringsdatum. T ex: 
101332_annonsörsnamn_1025.pdf
Undvik mellanslag samt å,ä,ö och /(slash) i fil-
namnet. 
För SvD:s bokningsnummer kontakta din säljare 
på SvD. 

Typsnitt.  OBS! TrueType-typsnitt  accepteras 
inte då det kan skapa problem i tryckprocessen. 
Alla typsnitt som förekommer i annonsen (även i 
logotyper) skall inkluderas i filen.

Undvik negativ text på flerfärgad  bakgrund. 
Vid minsta misspass blir texten oläslig. Om du 
väljer att ha negativ text på en flerfärgad bak-
grund – använd ett linjärt typsnitt i minst 12 
punkter och halvfet. Negativ text på en enfärgad 
bakgrund bör vara minst 10 punkter.

Parallellpublicering. 
Många tidningar erbjuder tjänsten att även 
publicera annonser på Internet. För detta krävs 
att texten är sparad som text, inte som outline/
banor.
Om outline/banor används är det omöjligt att 
göra texten sökbar på Internet.  

Leveransadress av annonsmaterial.  
• Webbläsaren: www.svd.se/am
• FTP klient: ftp.svd.se 
- Användarnamn: annonsor 
- Lösen: tiger

Viktigt att du skickar annonsmaterial rätt

SVENSKA DAGBLADET   
Annonsservice 

Telefon 08-13 59 95 

Öppet månd–fred 08.00–17.00

E-post materialinfo@svd.se

Annonsfakta

För att kunna garantera att din annons blir så bra som möj-
ligt i tryck är det viktigt att du följer TU:s  regler för dags-
press när du skickar ditt färdiga annonsmaterial till oss. 

Materialet måste vara hos SvD minst två helgfria vardagar 
före införandet, senast kl 16.00, och med rätt döpning av 
materialfilen.

Fullständig information samt inställningsfiler och ICC-profiler hittar du hos www.dagspress.se

Annonsmaterial till SvD   


