
AB Caterings tilbudsavis 2021
GRAFISK GUIDELINE

Færdig annonce

Annoncen leveres som en færdig pdf i high resolution, uden

skæremærker. Alle helside og bagside annoncer skal der tilføjes 5 

mm beskæring, stadig uden skæremærker. 

Ikoner som SKAL bruges i avisen (øko, køl, frost, osv.) kan 

downloades på abcatering.dk under ”Annonce/tilbudsaviser” eller 

klik her.

Skal vi lave annoncen?

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.

Dette er gældende for både produkt og miljøbilleder.

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.

Deadlines & formater

Til højre findes relevante deadlines og annoncestørrelser, 

hvis i selv sætter annoncen op.

Hvis vi skal opsætte, skal alt materiale være sendt til 

os inden materiale deadlinen.

Webbanner

Banneret produceres af annoncøren i 1400 x 220 pixels i jpeg-

format under 100 KB. Det er vigtigt med en tydelig actionknap, 

fx kan der stå ”bestil her” eller lign, så når de trykker kommer de 

hen til det produkt (på vores webshop selvfølgelig) så de kan købe 

det.

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 national avis sendes til hele indkøbsgruppen (se nederest).

Alt materiale til selektiv avis sendes til afdelingens indkøbschef.

Alt materiale til temaavis sendes til Andreas Sondrup DEADLINES

Udgivelse Materiale Færdig 

annonce

Januar 15-okt 05-nov

Februar 26-nov 10-dec

Marts 04-jan 14-jan

April 25-jan 10-feb

Maj 17-feb 08-mar

Juni 24-mar 07-apr

Juli 28-apr 11-maj

August 02-jun 14-jun

September 28-jun 09-jul

Oktober 15-jul 10-aug

November 16-aug 08-sep

December 23-sep 06-okt

Januar ’21 15-okt 02-nov

Februar 

‘21

26-nov 08-dec

Deadlines til temaaviser skrives til 

deltagende leverandører.

Annoncestr.

1/4 side 92 x 135 mm.

1/2 side 190 x 135 mm.

1/1 side *OBS 210 x 297 mm. 

2/1 side  *OBS 420 x 297 mm. 

Bagside  *OBS 210 x 237 mm. 

*OBS
Husk at tilføje 5 mm beskæring UDEN

skæremærker

Aalborg Henrik Sørensen hss@abaa.dk

Andreas Sondrup aso@abaa.dk 

Holstebro Thomas Bernth tbe@abho.dk

Århus Michael A. Eriksen mae@abaarhus.dk

Ribe Lene Røn Jensen lrj@abribe.dk

København Rune Bach rba@ab-kbh.dk

https://abcatering.dk/information/annoncedata-tilbudsaviser/

