Materialespecifikationer
Færdigt materiale til print

Til produktion

Materialet leveres som pdf fremstillet efter branchens
standarder. Se www.medienet.net/pub/pdfbranchestandard via
Medienettet. Bestilling af adgang til Medienettet fås på
www.medienet.net

Materiale til produktion kan sendes via e-mail til annonce@k.
dk. Manuskripter i Word-dokument eller direkte i e-mailen.
Billeder og logoer som JPG, PNG, TIFF-,EPS- eller Illustratorfiler, gerne i 300 dpi.

Se i øvrigt de gældende Retningslinjer for levering af
annoncemateriale på www.pressenshus.dk. Der ydes
informations- og sikkerhedsstillelsesgodtgørelse på 1 %.
Materialegodtgørelse gives iht. gældende regler.

For yderligere information kontakt venligst Pia Olsen i
annonceservice på telefon 33 48 05 00 eller pr. e-mail:
annonce@k.dk

Spaltebredde i mm:

Farveprofil
For at få de bedste resultater i den trykte avis bør billeder i
annoncer have cmyk-profilen ISOnewspaper26v4.icc
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Annonce størrelser

Forside top
356 x 75 mm

Forside bund
356 x 75 mm

Forside stor
176 x 250 mm

Forside 2x75
86 x 75 mm

Halvside
356 x 250 mm

Halvside
176 x 520 mm

Tabloid
266 x 365 mm

Helside
356 x 520 mm

Forside
tillæg
266 x 75 mm

Ring 33 48 05 00 eller se mere på k.dk

Halvside
tillæg
266 x 180 mm

Bagside
Tillæg
86 x 365 mm

4 mm
520 mm

Materialespecifikationer
Specifikationer til web

Bannerproduktion

Filtyper
GIF, PNG, JPG og HTML
Desuden modtages tags fra AdForm og DoubleClick.

Vi hjælper gerne med produktion af bannere. Kontakt
annonce@k.dk eller ring til 33 48 05 00. Prisen udgør 2.000 kr.
pr. banner.

HTTPS
HTML bannere skal overholde HTTPS-standarder. Bannere, der
indeholder http:// links, kan ikke vises på k.dk.

Produktionsmateriale kan sendes via e-mail til annonce@k.dk.
Manuskripter i Word-dokument eller direkte i e-mailen.
Billeder og logoer som JPG, PNG, TIFF-,EPS- eller Illustratorfiler.

Størrelser
For at optimere bannerne til højopløsningsskærme bedes
tilsendte materialer (GIF, PNG, JPG) leveres i 1x, 1,5x og 2x.
Eksempel: Et rectangle-banner på 300x250 px gemmes også
som 450x375 px og 600x500 px.
Animation
Der er mulighed for animation og loops. Der er ingen
tidsbegrænsning.
Levering
Alt materiale fremsendes på annonce@k.dk. Ekspeditionstiden
er inden for samme arbejdsdag for færdigproducerede annoncer. Hvis Kristeligt Dagblad producerer annoncen, er ekspeditionstiden tre arbejdsdage.

Bannerstørrelser

Leaderboard

Leaderboard (Ejerskab)

930 x 180 px

960 x 180 px

Skyscraper

160 x 600 px
Kvadrat

320 x 320 px

Ring 33 48 05 00 eller se mere på k.dk

Rectangle

300 x 250 px

Nyhedsbreve
Der udsendes nyhedsbreve fra følgende portaler: k.dk,
religion.dk, etik.dk og kristendom.dk, hvori der kan
indkluderes bannere.

