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UDGIVELSE
UDKOM XL udgives af:

Grakom
Helgavej 26
5230 Odense M 

AVISFORMAT
260 x 360 mm

PAPIR
52 gr. forbedret avispapir.
Trykkes i avisrotation.

RABATTER
2 indrykninger 5 % rabat
3 indrykninger 10 % rabat
6 indrykninger 20 % rabat

5 % storkunderabat ved en årlig
omsætning på mindst 80.000 kr.

Al rabat forudsætter samlet  
bestilling, og at annoncerne  
indrykkes inden for 12 måneder

INDSTIK
Indhent venligst tilbud.

SÆRPLACERING
+ 10 %

ANTAL SIDER
16-32 sider

OPLAG
6.000 (kontrolleret oplag)

ANNONCEMATERIALE
Alt materiale skal leveres færdigt 
som trykklar højtopløselige 
PDF-filer, CMYK-separeret, gerne 
som PDF/X-filer.

SENDES ELEKTRONISK TIL:
pj@grakom.dk

FORMATER OG PRISER

UDGIVELSESPLAN 2016

1/1 OPSLAG1/1

1/1 side
B: 260 x H: 360 mm
+ 3 mm. v/tryk til kant

24.000 kr.

1/2 side bredformat
B: 230 x H: 157,5 mm

15.900 kr.

1/3 side bredformat
B: 230 x H: 103 mm

12.300 kr.

Opslag
B: 520 x H: 360 mm
+ 3 mm. v/tryk til kant

35.500 kr.

Bagside
B: 260 x H: 360 mm
+ 3 mm. v/tryk til kant

27.500 kr.

1/2 1/3

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2016.

KONTAKT:
Preben Jensen

Salgschef
Tlf. +45 3164 1314

pj@grakom.dk

Deadline for redaktionelt stof: 6 uger før udgivelsesdatoen.

UDGAVE TEMA BESTILLINGSDEADLINE MATERIALEDEADLINE PÅ GADEN

NUMMER 1 Drupa 2. maj 4. maj 25. maj

NUMMER 2 Digitalt 28. september 30. september 19. oktober

Specialiserede tillæg 
to gange årligt

I  maj og  oktober stikker UDKOM dobbelt så dybt og udkommer 
med 16 siders tillæg, der har særlige fokusområder. 

I tillæggene bliver der plads til at gå i dybden med områder, 
der er højaktuelle for branchens aktører.  

et er her, du kan gøre særligt op-
mærksom på dit nye produkt og på 
din deltagelse i messen. Og her vi 

fordyber os i ny teknologi og udstyr.
 Forårets særtillæg sætter fokus på 
DRUPA i Düsseldorf med masser af inte-
ressant stof om messen og fordybelse i ny 
teknologi og udstyr. Tillægget er også din 
mulighed for at gøre særligt opmærksom 
på din virksomhed, dine produkter og din 
deltagelse i messen.  

 I efterårets særtillæg bliver omdrej-
ningspunktet DIGITALT. Her skal vi se på 
digitale løsninger både i form af digital tryk, 
men også onlineløsninger og eksempler på 
hvordan det trykte og det digitale kan spille 
sammen i mediebilledet. 

Tillæggene trykkes i 6000 eksemplarer.
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1/2 side højformat
B: 112,5 x H: 320 mm

15.900 kr.1/2


