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Ljuskultur är Sveriges enda specialtidning om belysning.
Tidningen är en utmärk kanal att nå ut till de som arbetar
med belysning: ljusdesigners, arkitekter, inredare, elkonsulter,
elinstallatörer, anställda hos leverantörer, designers etc.
Ljuskultur har via cirkulation ca 7 250 läsare. Det viktigaste
för dig som annonsör är att: Ljuskultur har en god täckning
i det föreskrivande konsult- och inköpsledet.
Utgåva
1
2
3
4
5
6

Materialdag
11 januari
20 februari
23 april
13 augusti
24 september
14 november

Utgivning
vecka 5
vecka 11
vecka 20
vecka 35
vecka 42
vecka 49

Vid frågor kring annonsering vänligen kontakta
Eva Ström, telefon 0765-47 48 49 eller per e-post:
eva.strom@ljuskultur.se
Missa inte vår mängdrabatt – vi offererar gärna
om du planerar flera införanden!

Annonstyp

Pris

Format

Helsida
Uppslag

20 601 kr + moms
30 950 kr + moms

230x297 + 3 mm utfall
460x297 + 3 mm utfall

Helsida

Halvsida stående
Halvsida stående, utfall
Halvsida liggande
Halvsida liggande, utfall

12 802 kr + moms
12 802 kr + moms
12 802 kr + moms
12 802 kr + moms

1/2

92x275 + 3 mm utfall
105x297 + 3 mm utfall
195x133 + 3 mm utfall
230x143,5 + 3 mm utfall

1/2
utfall
1/2

Långsmal liggande, uppslag
Långsmal liggande, uppslag, utfall
Kvartssida
Tredjedels sida liggande

20 993 kr + moms
20 993kr + moms
8 886 kr + moms
10 812 kr + moms

Långsmal liggande uppslag

”91 procent av läsarna läser alla eller
nästan alla nummer av Ljuskultur.”

Uppslag

”70 procent av läsarna sparar
tidningen mer än 7 månader.”

1/2
utfall

438,5x114 + 3 mm utfall
460x125 + 3 mm utfall
92x133 + 3 mm utfall
195x80 + 3 mm utfall

Långsmal liggande uppslag, utfall

1/4

”Hela 53 procent av läsarna
sparar årgångar av tidningen!”

1/3 liggande
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Annonsera på nya Ljuskultur.se!
Ljuskulturs websida är en utmärk kanal att nå ut
till de som arbetar med belysning: ljusdesigners,
arkitekter, inredare, elkonsulter, elinstallatörer,
anställda hos leverantörer, designers etc.

Liten
banner
180x300px

Stor + mobil banner:
Liten banner:
Platsannons:

Stor horisontell banner 790x200px
+ mobilbanner på köpet* (se nedan)

8 500 kr + moms
10 500 kr + moms
7 000 kr + moms
9 000 kr + moms
11 000 kr + moms

* MOBIL
Mobilbanner, kvadratisk:
I mobila enheter visas en kvadratisk banner istället för den
horisontella. Vänligen leverera
materialet som en jpg- eller gif-fil.

Mobilbanner
800x800px

Stor horistontell banner
Mobilbanner

Liten
banner
stående
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Nr

Artiklar

Notiser

Annonslista

Annonsmaterial

Tryck

Post

Ute

1

18/12/2017

2/1

18/12/2017

11/1

18/1

29/1

v05 (1/2)

2

7/2

14/2

7/2

20/2

28/2

8/3

v11 (13/3)

3

12/4

20/4

12/4

23/4

3/5

14/5

v20 (17/5)

4

1/8

13/8

1/8

13/8

20/8

27/8

v35 (30/8)		

5

15/9

22/9

15/9

24/9

2/10

15/10

v42 (18/10)

6

31/10

7/111

31/10

14/11

21/11

3/12

v49 (6/12)
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SKICKA ANNONSER
Annonsmaterial skickas via e-post eller www.wetransfer.com till
annons@spektradesign.se
KVALITET
Annonsen skall vara en högupplöst PDF eller EPS. Om ni jobbar i illustrator (EPS) måste alla
typsnitt vektoriseras. Bilder ska ha 300 dpi upplösning i CMYK och sparade som tif eller eps.
Logotyper ska vara i CMYK. Använd aldrig Pantone-färger.
FÄRGINSTÄLLNINGAR OCH JOBOPTIONS FÖR INDESIGN
ICC-profiler kan laddas ner här:
http://www.trydells.se/profiles/TT_ArticVol_280_v3.icc.zip
Joboptions för Indesign kan laddas ner här:
http://www.trydells.se/profiles/Trydells_111219.joboptions
LÄMNA PLATS FÖR LIMBINDNING
Ljuskultur är limbunden i ryggen vilket medför att information som läggs i mitten av en
uppslagsannons försvinner in i bunten. Räkna med ca 4 mm åt varje håll från mitten. Vid
helsidesannonsering är det bra att tänka på att inte lägga viktig information för långt in
mot mitten (beroende på om annonsen ligger till höger eller vänster).
VIKTIGT
För att annonserna ska bli rätt och bra i tryck är det av stor vikt att annonserna är gjorda
enligt angivna instruktioner och format.
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Uppslag

Helsida

Baksida
1/2

Helsida: 230x297 + 3 mm utfall
Uppslag: 460x297 + 3 mm utfall
Baksida: 230x272 + 3 mm utfall

1/2

1/2
utfall

Halvsida, liggande: 195x133 mm
Halvsida, liggande, utfallande: 230x143,5 + 3 mm ufall

1/2
utfall
Långsmal liggande uppslag

Halvsida, stående: 92x275 mm
Halvsida, stående, med utfall: 105x297 + 3 mm utfall

1/3 liggande

Långsmal liggande uppslag, utfall

Långsmal, liggande, uppslag: 438,5x114 mm
Långsmal, liggande, uppslag, utfallande: 460x125 + 3 mm utfall.

1/4

Tredjedels sida, liggande: 195x80 mm

Kvartssida: 92x133 mm

