
Lurens Sommarteaters programblad har sidformatet 210x210 
mm. Programbladet har 40 sidor, lackad pärm och trycks på be-
struket papper helt i fyrfärg. Upplagan är ca 3.500 ex. 
 Vi rekommenderar att du skickar ditt material till oss 
som pdf - filer i cmyk-format optimerat för arktryck (300 dpi). För 
närmare  information kontakta: 0400 493 397, info@maz.fi.
 Typsnitt (embedded) som ingår i Adobe FontFolio 8.0 
Postscript är att föredra. TrueType-typsnitt får inte användas. Om 
annonsen innehåller andra typsnitt eller egna specialfonter bör 
de konverteras till grafik eller levereras med materialet. Vi rekom-
menderar att all text konverteras till grafik alltid då programmet 
tillåter detta, även då annonsen skickas till oss som PDF. Om an-
nonsen skall översättas bör den givetvis skickas i konverterbart 
format.
 Du kan även skicka manuskript och material direkt till 

ÖNUF ifall du inte har färdig annons. Per mejl: info@onuf.fi, eller 
per post: Östra Nylands Ungdomsförbund rf, Lurensvägen 
121, 07945 KUGGOM 

BILDER
Bilder skickas som tiff, eps eller jpeg i en resolution som är minst 
300 dpi i 1:1. Logotyper som vektorgrafik. Man kan även skicka 
pappersoriginal av tillräckligt hög kvalitet. 

MATERIAL/DEADLINE
Helt färdigt material skickas till info@lurens.fi senast 1.6.2018. 
Bifoga kontaktuppgifter. Material till annonser som skall ombry-
tas bör vara ÖNUF tillhanda senast 25.5.2018, på adressen 
Östra Nylands Ungdomsförbund rf
Lurensvägen 121, 07945 KUGGOM.

Du kan bekanta dej med 2017-års programblad i e-format via länken på sidan: 
www.lurens.fi/programblad

Övriga storlekar enligt avtal.

ANNONSMODULER och PRISER

Östra Nylands Ungdomsförbund rf, Lurensvägen 121, 07945 KUGGOM • (019) 53 2412
www.onuf.fi • www.lurens.fi

1/1 sida 
210x210 mm

ut till skärningen,
+ skärmån 3mm

1/1 sida
190x190 mm
med marginal

1/2 sida
94x190 mm

1/10 sida
94x38 mm

1/5 sida
94x75 mm

615,- (mvs 0%) 595,- (mvs 0%) 360,- (mvs 0%) 170,- (mvs 0%) 105,- (mvs 0%)
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