Att tänka på när du gör din
annons till Lokaltidningen Mitt i
Det är viktigt att annonser för varor, tjänster eller informationsannonser inte
förväxlas med Lokaltidningen Mitt i:s redaktionella material. Har du för avsikt att producera
annonser med betydande mängd spaltmonterad text ber vi dig beakta nedanstående punkter.
• Annons som utformas för att likna nyhetsartiklar eller redaktionella sidor skall
annonsmarkeras med ”Hela denna sida är en annons för NN” (se exempel nedan).
Texten ska sättas spärrad med rak sanseriff i 12 punkter. Texten placeras
centrerad i ram med måtten 254 mm x 4 mm (eller hela annonsbredden) i toppen
på sidan.
• Annonsen får ej sättas i 5- eller 6-spalt räknat över tidningens satsbredd (248 mm).
• Teckensnittet i annonsen – rubrik och brödtext – ska väsentligt avvika från tidningen
redaktionella material varför annonsen inte får sättas med så kallad grotesk stil i rubrik
eller antik stil i brödtext.
• Graden på texten får ej understiga 12 punkter. Radavståndet skall vara minst
14,5 punkter.
• Eventuella bildtexter ska sättas med rak sanserif (grotesk stil) med minst 10 punkter.
• Mellan rubrik och brödtext får ej förekomma ingresstext.
• Rubrikformulering får ej utformas så att det kan förväxlas med tidningens sätt att
formulera rubriker.
• Det skall tydligt framgå vem som är avsändare av annonsen. Annonsen skall därför
ha logotype eller, om sådan saknas, avsändarens namn tydligt markerad med, från
annonsen i övrigt, avvikande teckensnitt.
• Annonsen ska kunna bedömas av tidningens ansvarige utgivare varför korrektur på
annonsen först måste faxas eller mailas (PDF-format) för godkännande.
• Korrektur för bedömning måste kommit tidningen tillhanda senast tisdag 14.00.
För sent inkommet och ej godkänt material debiteras.
• Lokaltidningen Mitt i förbehåller sig rätten att avvisa annonsmaterial som tidningen
anser kan förväxlas med redaktionellt material.
• Annons på sidan 1 får ej hänvisa till annons på bestämd sida i tidningen.

Exempel:
ANNONS

Hela denna sida är en annons från ”NN”
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