
ANNONSINFORMATION

NORDIC WELLNESS GÖTEBORG
Gäller alla anläggningar inom  
fliken centrum i Idrottsrabatten. 
Giltig tom 28 februari 2018.

  PÅ VÄG MOT

150 
KLUBBAR

 EN VECKAS FRI PROVTRÄNING 
 Gäller 2 personer, 1 gång per år och person.

 20% RABATT PÅ VALFRITT ÅRSKORT 
 Gäller ej Exclusive. Kan ej kombineras med andra erbj.

 20% RABATT PÅ VALFRITT ÅRSKORT 
 Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

 50% RABATT PÅ SOLKORT 10 GGR

träna hos oss!

HELSIDA (92 x 75 mm)

www.roglebk.seVÄLKOMNA TILL LINDAB ARENA

SE RÖGLE BK LIVE 
Gå 2 för 1
Biljettkategori 3, gäller under SHL grundserie, ej derbyn. 
Biljetterna köpes i Lindab Arenas kundcenter, 2 vån. 
Öppettider: Mån–Fre 10–14, Ons 10–18. Gäller i mån av plats.

LUNCHBUFFE I LINDAB ARENA
Ät 2 betala för 1
Välkomna till Rögle BKs Arena Restaurang.
Öppettider: Mån–Fre 11.00–13.30. Gratis parkering.
För meny se: www.roglebk.se

UPPSLAG (när två helsidor ligger jämte varandra)
Kryssa i helsida och skriv uppslag efter på avtalet:

KUPONG (har en streckad linje och sax)
Kryssa i helsida och skriv kupong efter på avtalet:

Rabatt!

10 %
på sortimentet*
*Gäller ej spel, tobak  
 & apoteksvaror. Kan 
 ej komb. med andra  
 erbj. eller rabatter.

Lämna kupongen till 
kassör vid köptillfället.

Erbjudandet är giltigt 
2017.03.01–2017.08.31

Maxi Ica Stormarknad Högskolan 
Kristian IV:s väg 3, Halmstad • Tel: 035-16 55 00

www.icamaxi.se

ÖPPET ALLA 
DAGAR 7-23

FRAM- & BAKSIDA (som kupong utan sax)
Kryssa i helsida och skriv fram & bak efter på avtalet:

Kupongen gäller på Burger King Karlskoga, Skogsbovägen 14, 691 47 Karlskoga, tom 14/10 2017. Kan 
ej kombineras med andra erbjudanden el. rabatter. Värde ca 4 kr. Kan ej lösas in mot pengar.

Kupongen gäller på Burger King Karlskoga, Skogsbovägen 14, 691 47 Karlskoga, tom 14/10 2017. Kan 
ej kombineras med andra erbjudanden el. rabatter. Värde ca 39 kr. Kan ej lösas in mot pengar.

FÅ EN 
VID KÖP AV ETT WHOPPER® MEAL

PÅ 
KÖPET

BELGISK VÅFFLA
MED MJUKGLASS & CHOKLADSÅS 15KR

NYHET

HALVSIDA (följer Idrottsrabattens 
annonsmall och ser likadan ut oavsett aktör)

Ordning för en halvsida.
1. Logotyp
2. Erbjudande + ev parentestext
3. Presentation
4. Aktörens namn utan AB i namnet
5. Adress
6. Telefon
7. Hemsidan eller liknande

SPORT / FRITID

Team Sportia
Frölunda Torg, Västra Frölunda 

T. 031-387 53 40 www.teamsportia.se 

O 20% på hela sortimentet
Gäller ej cyklar. Gäller ord. pris, kan ej komb. 
med andra erbj.



MATERIALKRAV
Denna information ska finnas med på en helsida/kupong:
• Logotyp
• Ev. högupplöst bild (300 dpi).
• Adress
• Tel
• Hemsida 
• Erbjudande 
• Ev. presentationstext
•	Framför	erbjudandet	ska	det	finnas	med	en	ring	med	exempelvis	vit	fyllning	där	personalen	i	
butiken	kan	kryssa	för	när	erbjudandet	är	nyttjat	(gäller	ej	kupong).

Mått och tekniska specifikationer för en helsida/kupong:
• Storlek: 92x75 mm (se svart marginal i bild nedan) med ett utfall på 4mm runt om (se röd 

marginal i bild nedan). Total storlek med utfall 100x83 mm.  
• Det	kan	vara	bra	att	tänka	på	att	det	inte	ha	text	eller	annan	viktig	information	för	nära	

kanterna	då	de	kan	”döljas”	av	skarvar	m.m.	Ett	riktmått	som	kan	vara	bra	att	hålla	sig	till	är	4	
mm in från kanten (se rosa marginal i bild nedan).

• Bilder och logotyp måste vara i minst 300 dpi då de ligger i storlek 1:1 på sidan alltså 100 % 
för att det ska bli bra i tryck.

• Om	en	bild	täcker	hela	ytan	så	måste	den	vara	utfallande	4	mm,	detta	behövs	för	att	undvika	
vita	kanter	när	häftet	färdigställs.	Detta	gäller	även	om	en	bild	ligger	i	kanten	t.ex.	(se	röd	
marginal i bild nedan)

• Tänk	på	att	allt	material	måste	hålla	hög	upplösning	för	att	inte	bli	suddigt	i	tryck	300	dpi.
• Framför	varje	erbjudande	ska	det	finnas	med	en	ring	med	vit	fyllning	där	ni	i	butiken	ska	

kryssa	i	när	erbjudadet	är	nyttjat	(gäller	ej	kupong).
• Bilderna ska vara CMYK-separerade då de kommer tryckas.
• Vi	tar	gärna	emot	sidorna	som	en	tryckoptimerad	PDF,	helst	utan	skärmärken	m.m.
• OBS!	Däremot	så	ska	utfallet	på	4	mm	vara	med.
• Skicka	även	med	Er	logotyp	som	en	EPS-fil.
• Om du ska göra en kupong gör du naturligtvis två helsidor sidor som sedan blir fram och 

baksida.	Tänk	på	att	inte	lägga	någon	text	för	nära	kanten	(till	vänster	på	framsida,	höger	på	
baksida)	då	vi	kommer	att	lägga	till	en	streckad	linje	och	en	sax	där	som	visar	att	kunden	får	
klippa	ut	er	ur	häftet	kupong.	OBS!	Viktigt	är	också	att	du	skriver	med	giltighetsdatum	(giltig	t	
o m ÅÅMMDD).

Färdigt material skickas in som en tryckfärdig PDF (inkl. utfall med skärmärken som har 7 mm
offset, så de hamnar utanför utfallet) till material@idrottsrabatten.se

25 % på valfri vara
(Gäller	ord.	pris,	kan	ej	komb.	med	andra	erbj.)

25 % på hela sortimentet
(Gäller	ord.	pris,	kan	ej	komb.	med	andra	erbj.)

Hulda	Mellgrens	Gata	11,	Västra	Frölunda	●	031-742	55	55
www.idrottsrabatten.se

Annonsstorlek: 92x75 mm
Marginal från kanten: 4 mm
Utfall: 4 mm



Häftet	måste	medtagas	och	visas	upp	för	att	kuden	ska	
kunna	ta	del	av	erbjudandet.	Samtliga	erbjudanden	gäller	på	
ordinarie pris och kan ej kombineras med andra erbjudanden 
om	inget	annat	anges.	Häftet	är	inte	personligt	så	hela	
familjen	kan	hitta	och	använda	sitt	favoriterbjudande.

INLÖSEN I DET FYSISKA HÄFTET

När ringen (  ) är ikryssad är erbjudandet förbrukat. 
Samtliga erbjudanden gäller en gång per ring.



INLÖSEN I MOBILAPPEN
OBS! Tänk på att utseendet i telefonerna varierar sig beroende på vilken modell som används.

BUTIKENS SIDA.
Här	väljer	kunden	vilket	erbjudande	som	skall	
nyttjas,	genom	att	klicka	på	erbjudandet.

LÖS IN ERBJUDANDET.
Här	förklaras	det	för	kunden	hur	han/hon	skall	
lösa	in	erbjudandet.	När	kunden	har	klickat	på	
“Lös	in	erbjudandet”	så	är	erbjudandet	förbrukat.

1

2

3

ERBJUDANDET INLÖST.
Nu har kunden löst in ert erbjudande! 
Följande syns nu på telefonen: 

• Er logotyp
• Texten: “Erbjudandet inlöst”
• Datum/tid då erbjudandet löstes in.
• Vilket erbjudande det gäller

OBS! Denna sidan skall kunden visa upp i kassan!


