
innStikk



dagenS rYkende ferSke aViS er 
en unik BÆrer aV ditt BudSkap.

• Helt frem til leseren

• Helt frem til målgruppen



Vi ligger i forkant..

Amedia Trykk har topp moderne utstyr som er tilrettelagt 
for effektiv produksjon og distribusjon av innstikk i avis.



Forutsetningen for en vellykket gjennomføring av en innstikkskampanje er at spesifikasjonene 
for format, pakking og levering følges.

Alle aviser har maskinelt innstikk som foregår i takt med pressens hastighet. 
Innstikksprodukter som blir levert utenfor spesifikasjonene kan medføre at produksjonen i ytter-
ste fall ikke er mulig å gjennomføre.

Ved mottak av innstikk som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene forbeholder Amedia Trykk seg 
retten til å avslå innstikket.

Vi ber deg studere de følgende punktene nøye.

SpeSifikaSjoner for innStikkSprodukSjon



Ryggen må være på 
den lengste siden.

Riktig
(Falsing på den lengste siden).

Feil
(Falsing på den korte siden).

Innstikk med overfals 
kan ikke brukes hos oss.

Bredden må ikke 
være mindre enn 
60% av høyden

Minimum format er et enkelt A4 arkfalset ned til A5 (148 x 210 mm).
Papiret må minst være 120 g/m2 papir.
Minste kvadratiske format er 210 x 210 mm.

Maksimum format er tabloid / falset fullformat (280 x 400mm).
Tabloidaviser på 12 sider og mindre skal kvartfalses.
Fullformatprodukter under 8 sider skal kvartfalses.
Største kvadratiske format er 280 x 280 mm.

Falsing av innstikkprodukter skal gjøres på midten, overfals må ikke forekomme.
Ryggen skal være stiftet på produktet på 8 sider eller mer.
Produkte med falsing på begge sider kan ikke brukes som innstikk.
Alle innstikksprodukter må ha stående format med rygg på langsiden.

Limte ark inne i innstikkproduktet må festes helt inn mot senter av falsen på hovedproduktet. 
Det limte produktet må ikke være på over 2 sider.

Konvolutter må ha helt utfyllende og flatt innhold og være gjenklebet.

Sammenklistrede bilag p.g.a. ikke tørket farge. 
Sterkt elektrostatiske bilag. 
Fuktige bilag. 
Bilag med brettede hjørner eller runde rygger.
Bilag som er dårlig stiftet.
Plastemballerte produkter kan ikke brukes som innstikk i avis.

Følgende produkter kan ikke benyttes for innstikk: 
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Innstikkene skal alltid leveres på europall, maks høyde 1,2 meter.
Innstikkene må stables på en måte som ikke bidrar til deformering.
Pallene må strappes med pallelokk og sikres før transport.
Ved bruk av plast rundt pallen må hjørnene sikres med hjørnepapp.

Samlet sending fra trykkeriet skal inneholde fraktbrev med nødvendige opplysninger og hver 
pall må merkes tydlig med palleskilt.
- Kundens navn
- Innstikkets navn
- Avisens navn, opplag og distribusjonsdato, spesifisert for hver enkelt avis hvis flere aviser.
- Innstikk for flere aviser skal pakkes separat for hver enkelt avis.
- Antall på hver pall.
- Antall paller som totalt skal leveres.
- Opplysninger om avsender.

pakking
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Innstikksprodukter skal leveres pakket og stablet på en slik måte at de umiddelbart kan benyttes 
i produksjonen, uten behov for manuell bearbeiding. Dersom avisene påføres ekstra kostnader 
p.g.a. ukurant mottak, tilleggsfaktureres kunde for merkostnadene.
 
Bilagene skal leveres i legg. Leggene skal være så store som mulig og ikke mindre enn 10 cm 
uansett trykksakens størrelse. Materiellet/leggene skal ikke plastes eller strappes.

x



Levér alltid 5% (minimum 1000) ekstra av innstikket til produksjonsmakulatur. 
Innstikk leveres mellom kl. 08.00 og 16.00 på hverdager.
Tidligste leveringsdag er 5 hverdager før distribusjonsdato.
Ved for tidlig leverte innstikk faktureres avisen for lagerleie sammen med innstikk.
Lagerleie beregnes pr. pall pr. lagringsdøgn.
Seneste levering er 3 hverdager før distribusjonsdato.
Ikke levér mer enn 1 distribusjonsrunde av ett produkt samtitig.

Innstikk distribueres til avtalte tider, men følgende begrensninger gjelder:
Amedia Trykk forbeholder seg rett til, om nødvendig, å fl ytte distribusjonsdato, forutsatt at 
innholdet i innstikket ikk er datobestemt. I slike tilfeller gis kunden beskjed på forhånd. Slik 
nødvendig fl ytting gir ikke kunden rett til prisreduksjon.
Forsinkelser kan oppstå ved teknisk svikt i avis- eller innstikksproduksjon.
Slike tilfeller gir ikke kunden rett til prisreduksjon.

Distribusjon av 97% eller mer av bestilt opplag regnes som full distribusjon.
Ved distribusjon av mindre enn 97% av bestilt opplag, ytes etter skjønn en prisreduksjon. 
I alle tilfeller begrenser Amedia Trykk sitt ansvar seg til avisen sin innstikkskostnad.
Ved forsinkelser som skyldes teknisk svikt i avis- eller innstikkproduksjon, begrenser Amedia 
Trykk sitt ansvar seg til å sørge for innstikk eller vedlegg ved første mulig anledning.

Vi forutsetter selvsagt at innstikkene er produsert, pakket og stablet på en slik måte at de 
umiddelbart kan benyttes i produksjonen. Skulle det mot formodning være nødvendig med en 
manuell bearbeiding hos oss, vil dette få betydning for prisen. (Disse kostnadene faktureres 
avisen instikket skal inn i). 

Kontakt oss gjerne i forkant hvis du er usikker!

leVering

diStriBuSjon

anSVar for feil
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