IBLADNING
VIKT

PRIS
1, 15 kr/ex

0-10 g
11-20 g

1,26 kr/ex

21-30 g

1,36 kr/ex

31-40 g

1,48 kr/ex

41-50 g

1,63 kr/ex

51-60 g

1,74 kr/ex

61-70 g

1,80 kr/ex

71-80 g

1,85 kr/ex

81-90 g

1,90 kr/ex

91-100 g

1,95 kr/ex

101-110 g
111 g -

2,00 kr/ex
2,05 kr/ex

SELEKTERING
VIKT

PRIS
1, 23 kr/ex

0-10 g
11-20 g

1,35 kr/ex

21-30 g

1,46 kr/ex

31-40 g

1,58 kr/ex

41-50 g

1,74 kr/ex

51-60 g

1,86 kr/ex

61-70 g

1,93 kr/ex

71-80 g

1,98 kr/ex

81-90 g

2,03 kr/ex

91-100 g

2,09 kr/ex

101-110 g
111 g -

2,19 kr/ex

2,14 kr/ex

TILLÄGG
PRODUKT

ANTAL KONTAKTER

PRIS

50 000

10 000 kr/dag

eGP

3% i överupplaga.
Vikt över 111 gram enligt offert.
Distribution av bilaga upp till 30 000 ex enligt offert.
Om du vill vara ensam med din bilaga i tidningen, betalar du ett
pris-tillägg på 40 %. Detta kan endast beställas på bokningar
avseende hela upplagan.
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IBLADNING
Sampling

Leveransdag

För distribution av varuprover etc, sänd dummy till din ordinarie

Trycksaken skall levereras 3 dagar före distributionsdagen.

kontaktperson för påseende och offert.

Vid senare leverans, ring 010-480 60 00. Vid tidigare leverans
än en vecka före distributionsdatum debiteras kostnad för lager-

Format

hållning.

Enskilt ark ej större än A4.
Miniformat: ca 110 mm × 210 mm.

Provexemplar

Maxformat: tabloid 280 mm × 397 mm.

Provexemplar skall sändas till ibladningsansvarig senast

Större format kan levereras falsade. Obs! Ej Z-falsning.

10 dagar före ibladningsdatum.

Avbokningsinformation

Felaktig ibladning

Avbokning av bilaga skall ske enligt följande: 30 dagar före iblad-

Ibladningen är en tekniskt känslig procedur. Om fel skulle uppstå,

ningsdatum för kundtidningar och 14 dagar före ibladningsdatum

så att t ex bilagan inte ibladas i hela den avtalade upplagan

för övriga bilagor.

den aktuella dagen, är GP:s ansvar begränsat till högst det avtalade
priset för ibladningen. GP ikläder sig således inte något annat ansvar

Leverans

av något slag för konsekvenser av felaktig, ofullständig eller förse-

Leverera bilagorna på pall i standardformatet 80 × 120 cm.

nad ibladning.

Singellägg varje lager så att läggen blir ca 10 cm höga med minst 50
st åt samma håll. Om bilagan är tyngre än 80 gram kontakta ansvarig

Bokning och kontaktinformation Göteborgs-Posten

säljare. Använd pallock vid bandning. Om möjligt undvik plastning

Göteborgs-Posten

eller buntning. Utförligare förpacknings- och leveransinstruktioner

Besöksadress: Polhemsplatsen 5

finns som separat information som vi skickar på begäran.

Postadress: 405 02 Göteborg
Telefon: 010-471 54 00

Leveransadress
Läs mer i separat dokument: ”Policy & leveransvillkor”.

VTAB Landvetter
Mediavägen 1
438 91 Landvetter
Telefon: 010-480 60 00
Godsmottagningens öppettider:
Måndag–fredag: 07.00–17.00
Lördag–söndag, samt dag före helg: efter överenskommelse.
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