
NÅR JEG SKAL INDRYKKE 
EN ANNONCE...

HVORDAN 
GØR JEG?

BESTILLING AF ANNONCE

Du kan sende din bestilling på to forskellige måder til Signatur 

1. Mail den til info@signatur.dk eller

2. Brug annonceportalen på http://signatur.frontlab.com
 – du kan få navn og password hos Signatur – 3318 7200

Husk at anføre: 

Kontaktperson: Navn, mail, tlf.
EAN-numer: Angiv hvilket EAN-nummer der skal faktureres til.

Du skal oplyse om hvilket medie(r) annoncen skal indrykkes i og 
hvornår.
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MEDIERÅDGIVNING 

Er du i tvivl om hvilke medier annoncen skal indrykkes i? Så 
rådgiver Signatur dig 100% uvildigt og uafhængigt.

 
DEADLINE 

Din bestilling skal være modtaget hos Signatur 24 timer før 
bladets deadline. Signatur bruger dette tidsrum på opsætning, 
samleannoncer, korrektur, budget, bestilling osv.

Er du forsinket og meget tæt på bladets deadline, kan du altid 
ringe og spørge Signatur, om der er mulighed for at få annoncen 
med alligevel.

 

ANNONCERING PÅ HJEMMESIDE/JOBNET OG/ELLER 
ANDRE JOBBASER 

Din annonce kommer på nettet inden 24 timer efter din bestilling, 
med mindre du beder om noget andet eller den pågældende job-
base har længere frist.

 

HJÆLP TIL TEKST 

Signatur kan mod betaling hjælpe dig med teksten. Det koster 
mellem 1.000-3.000 kr.

Skriv om du ønsker hjælp i din bestilling, så får du en pris inden 
indrykning.
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FARVER ELLER SORT/HVID 

Som udgangspunkt indrykker vi i sort/hvid, medmindre du beder 
om noget andet.

Vi bestiller dog altid i farve, hvis det er gratis.

 

KORREKTUR OG BUDGET 

Signatur læser altid korrektur på din print-annonce.

Du kan altid bede om at se annoncen inden indrykning og/eller få 
et budget.

 

FLERE ANNONCER I SAMME MEDIE 

Signatur samler alle annoncer, hvor det er muligt, når der er bedt 
om fl ere indrykninger i samme medie samme dag hvis det er den 
del af kundeaftalen.

 

FAKTURA 

Signatur fakturerer til bestillerens EAN-nummer, med mindre 
andet er aftalt. Indgår annoncen i en fællesannonce, betales der 
for den procentuelt forbrugte plads. 
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ANNONCEPORTALEN  

· Du kan bestille dine annoncer.

· Du kan via statuskoden se, hvor din aktuelle annonce 
 befi nder sig

· Du kan skrive dine spørgsmål til Signatur.

· Og så kan du bruge den som arkiv, idet alle tidligere annoncer   
 og tilhørende fakturering ligger som pdf-fi ler

· Du kan få skabeloner stillet til rådighed.

Brug portalen – det er et fantastisk effektivt værktøj!

 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Signatur
Købmagergade 60, 1150 København K
tlf. 3318 7200
info@signatur.dk
signatur.dk

 


