
SKAL 727 LAVE ANNONCEN?

BILLEDMATERIALE
Krav til kvalitet af leverandørmateriale: 

Produktbilleder bør sendes som fritlagte billeder 
(så vidt muligt), da det er med til at skabe en 
flottere og mere sammenhængende annonce.
• Størrelse: Min. 2500 x 2500 pixels (300dpi)
• Format: TIFF, PSD, PNG eller JPG

Miljøbilleder skaber rammen om jeres produkter 
for dig som leverandør. Send gerne flere forskellige.
• Størrelse: Min. 5000 x 5000 pixels (300dpi)
• Format: TIFF, PSD, PNG eller JPG 

Logofiler skal sendes i vektorgrafik enten som 
AI eller EPS.

TEKSTMATERIALE
Word dokument med ønske til overskrift og brand- 
eller produkttekst uploades i mappen på ftp-
serveren sammen med det øvrige materiale.

Det er ikke muligt at modtage korrektur på 
annoncer opsat af 727. Kontakt Andreas Sondrup 
hvis spørgsmål herom.

DEADLINES FOR BILLEDMATERIALE

UDGIVELSE NATIONAL SELEKTIV

Januar 21.10 28.10 

Februar 18.11 25.11 

Marts  16.12 22.12 

April  13.01 20.01 

Maj  10.02 16.02 

Juni  17.03 23.03 

Juli  05.04 20.04 

August  11.05 19.05 

September 09.06 16.06 

Oktober 30.06 05.07 

Nov./Dec.  18.08 25.08 

Januar (2024) 20.10 27.10 

Februar (2024) 17.11 24.11 

Marts (2024) 15.12 20.12 

 GRAFISK GUIDELINE 2023

AB tilbudsaviser
Som annoncør i AB Caterings tilbudsavis begynder opsætningen af din annonce,  

når du har fået godkendt dit oplæg. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder  
som annoncør kontakt Andreas Sondrup på aso@abaa.dk

Alt materiale 
til både national  
og selektiv skal  

UPLOADES TIL 
FTP-SERVER.
Se næste side.



UPLOAD AF ANNONCEMATERIALE 

FTP-SERVER:

 Link til ftp-server: https://abcatering.727.dk

SÅDAN GØR DU:

 1. Indtast https://abcatering.727.dk i din browser.

 2. Udfyld felterne med login-oplysninger. Sendes i 
en separat mail.

 3. Vælg ”Tilbudsaviser 2023”

 4. Vælg om annoncen skal indrykkes i den 
landsdækkende del af avisen eller under den 
lokale afdeling.

 5. Vælg måneden for indrykning af dit 
annoncemateriale

 6. Vælg din virksomhed

 7. Når du har valgt din virksomhedsmappe. 
Tryk på ”Upload File(s)”

 8. Derefter kan du uploade dine filer eller du kan 
trække dine filer over i ”File Upload”-vinduet 
(drag&drop).

Januar  04.11 

Februar 05.12 

Marts 29.12 

April 26.01 

Maj 22.02 

Juni 29.03 

Juli 02.05 

August 24.05 

September 23.06 

Oktober 01.08 

Nov/dec: 04.09 

Januar (2024) 03.11 

Februar (2024) 04.12 

Marts (2024) 28.12 

DEADLINE FÆRDIGE ANNONCERFÆRDIGE ANNONCER
Det foretrækkes og anbefales at downloade 
masterfilen i forbindelse med layout af færdige 
annoncer. Masterfilen kan downloades på FTP-
serveren, eller på:  
https://abcatering.dk/information/ 
annoncedata-tilbudsaviser/ 

For at skabe mere harmoni og give avisen et 
flottere grafisk udtryk er det kun muligt at levere 
færdige annoncer ved køb af 1/1 sides eller 
opslagsannoncer.

Der SKAL bruges de rigtige AB ikoner i annoncen 
(øko, køl, frost osv.), og herudover forventer 
vi også I bruger vores fonte og farver, så 
helhedsindtrykket af avisen bliver bedre.

Alle færdige annoncer skal til korrektur ved 
Andreas Sondrup inden de uploades på FTP-
serveren.
 
Har du købt en 1/2 side i avisen opsættes 
annoncen af 727.

1/1 sides annonce: 
H: 272 mm B: 190 mm

Dobbeltsides 
annonce:
H: 272 mm B 400 mm

OBS: alle annoncer er uden beskæring


