
Manual för dig som gör annonser till tidningen #Hälsingland 

- Mått 
Måtten för din bokade annons finns angivna i din orderbekräftelse och i ditt första 
påminnelsemejl som du får av oss. 


- Utfall  
Uppslag, helsides- och halvsidesannonser är utfallande och ska ha ett utfall på minst 5 mm. 
Utfall är när bild eller bakgrunden på annonsen fortsätter utanför själva sidan, detta för att 
undvika en vit kant mellan annonsen och sidkanten efter att tidningen beskurits.  
 
Lika viktigt är det att ha goda marginaler till innehållet i annonsen. Det vill säga tänk på att inte 
lägga texter och logotyper för nära kanten av sidan. Vår rekommendation är minst en cm till 
ytterkant. Detta för att undvika att något råkar skäras bort.  

- Textstorlek och textfärg 
Tänk på att texter kan upplevas svårlästa om de är för små. Vi rekommenderar minst 8 punkter 
i textstorlek.  
 
Om du har vit text i bild eller på färgad bakgrund undvik smala och snirkliga typsnitt. Dessa har 
en tendens att smälta in i bilden och bli väldigt svårlästa vid tryck. Dra även upp textstorleken 
något extra.  

- PDF-inställningar 
Färdiga annonser levereras i tryckfärdigt PDF format. Exportera enligt PDF/X-4:2008 standard 
(kom ihåg att lägga till utfall om du har det i ditt bokade annonsmått).  

- Bilder 
Bilder lämnas i Adobe RGB och 300 ppi för bästa resultat. 

- Materialinlämning 
Ditt material, oavsett om vi ska göra din annons, eller om du lämnar in en färdig annons ska 
vara oss tillhanda senast på angiven materialdag, till annons@tidningenhalsingland.se.  
Respektive materialdag står på er orderbekräfelse och i påminnelsemejlen.  

- Svart Pist kan producera din annons  
Om du vill ha hjälp att producera din annons hjälper Svart Pist dig gärna. Skicka manus/innehåll 
i form av text, högupplösta bilder och logotyp i vektorformat skickas till 
annons@tidningenhalsingland.se. Om vi producerar din annons utgår en produktionskostnad 
om 600 kronor per påbörjad timme.  
Vi kan också hjälpa till med fotografering mot en kostnad av 950 kronor per påbörjad timme.  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