
Venlig hilsen  

AB Caterings Avisgruppe 

AB Caterings tilbudsavis 2018 
GRAFISK GUIDELINE 

DEADLINES 

PRISER 
Annonce str. 

Pris - National 

Pris - Selektiv 

1/4 side 

9.000,- 

3.000,- 

1/2 side 

12.000,- 

5.000,- 

1/1 side 

20.500,- 

9.500,- 

2/1 side 

29.000,- 

 

Forside 

9.000,- 

 

Bagside 

25.000,- 

 
DOBBELT AVISER: Juli/august & Nov./dec. 

aviser tillægges 50% i prisen. 

Send forslag til produkter inden deadline, i 

samlet mail til nedenstående Avisgruppe. 

Forslag skal indeholde: 

 - DC varenummer 

 - Leverandør varenummer 

 - Varetekst 

 - Enhed 

 - Krt-indhold 

 - Normal kostpris 

 - Kampagne-kostpris/rabatsats 

 - Gældende tilbudsperiode 

 (gældende mindst 1 uge før 

opstart) 

 

Ved accepteret forslag skal der produceres en 

annonce. 

 I kan vælge at opsætte annoncen 

i eget regi eller lade vores grafikere lave 

annoncen. Skal vi opsætte, bedes I sende alt 

relevant materiale (produktbilleder, 

miljøbilleder, varetekst, slogans og andre 

ønsker til annoncen) til 

Hele Avisgruppen 
(Selektiv indhold sendes direkte til afdelingen) 

 Deadline for indlevering af 

materiale er 5 dage efter accept af forslag.  

 Jo bedre materiale I leverer, desto 

bedre annonce kan vi sætte op.  

HOW TO DO 

Aalborg  Kystvejen 80, 9400 Nørresundby  Tel. 96 32 41 00 

Holstebro Nybo Høje 5, 7500 Holstebro Tel. 97 42 52 00 

Århus  Beta 1, 8382 Hinnerup  Tel. 72 22 42 24 

Ribe  Ole Rømers Vej 6, 6760 Ribe  Tel. 75 42 18 33 

Slagelse  Korsørsvej 91, 4200 Slagelse  Tel. 58 52 59 65 

København Park Allé 362, 2605 Brøndby  Tel. 72 30 24 02 

FÆRDIG ANNONCE 
Annoncen leveres som en færdig pdf i high resolution, uden skæremærker. Ved helside annonce skal 

der tilføjes 3 mm beskæring, stadig uden skæremærker.  

Hvis der leveres en helside annonce, skal man i opsætningen være opmærksom på avisens top og 

bund. Her skal tages højde for sidetal, AB Catering logo m.m. Infoteksten vil, i både top og bund 

fremgå 10 mm fra over/underkanten. Det anbefales derfor, at der ikke indsættes tekst eller logo i 

dette område. 

 

Såfremt annoncen skal have indsat ekstra elementer, som fx priser, leveres en pakket InDesign fil med 

alle delelementer.  

Ikoner som SKAL bruges i avisen (øko, køl, frost, osv.) kan downloades på abcatering.dk under 

”Annonce/tilbudsaviser” eller klik her. 

SKAL VORES GRAFISKE HOLD OPSÆTTE? 
Ønsker I, at vores grafiske bureau opsætter annoncen, beder vi jer levere materiale i høj kvalitet, som 

vi kan bruge til at illustrere produkternes egenskaber. Billeder, som skal bruges i annoncer, skal være i 

en high resolution, det vil sige 300 dpi. Billedernes format foretrækkes i enten tiff, jpeg eller png. 

 

Hvis en logofil sendes med, bedes denne leveret som vektorgrafik. Dette kan enten være som ai eller 

eps fil. Såfremt dette ikke er muligt, vil en png fil uden baggrundsfarve være at foretrække. 

I AB Caterings tilbudsaviser kan din virksomhed vælge at opsætte egne annoncer eller få vores 

grafiske bureau til det. Herunder kan du læse om krav til annoncer, billeder  m.m. 

 

Alt materiale til nationalavis sendes til abavis@abaa.dk 

Alt materiale til selektivavis sendes til afdelingens indkøbschef. 
 

Udgivelse National Avismøde Selektiv 

Januar 02.10.17 11.10.17 16.10.17 

Februar 02.11.17 08.11.17 15.11.17 

Marts 15.12.17 20.12.17 20.12.17 

April 17.01.18 24.01.18 26.01.18 

Maj 14.02.18 21.02.18 02.03.18 

Juni 26.03.18 04.04.18 04.04.18 

Juli/August 20.04.18 25.04.18 25.04.18 

September 25.05.18 30.05.18 30.05.18 

Oktober 18.06.18 27.06.18 27.06.18 

Nov./Dec. 17.08.18 29.08.18 24.06.18 

Annoncestr. National Selektiv 

1/4 side 9.000,- 3.000,- 

1/2 side 12.000,- 5.000,- 

1/1 side  20.500,- 9.500,- 

2/1 side 29.000,- - 

Forside 9.000,- - 

Bagside 25.000,- - 

FORMATER 

PRISER & DEADLINES 

perioden.  

Forslag til nationalavis sendes til 

abavis@abaa.dk  

Forslag til selektivavis sendes til 

afdelingens indkøbschef. 

1/4 annonce: 92 x 135 mm. 

1/2 annonce: 190 x 135 mm. 

1/1 annonce: 210 x 291,5 mm.  

Husk at tilføje 3 mm beskæring uden skæremærker (kun 1/1 side). 

https://abcatering.dk/information/annoncedata-tilbudsaviser/
mailto:abavis@abaa.dk

