Den goda måltiden 2020
Utgivningsplan och annonsinformation
Den goda måltiden är ett magasin som riktar sig mot våra kunder som arbetar med mat inom vård,
skola och omsorg. Den innehåller inspirerande reportage från kunder med fokus på hållbarhet, matglädje och kunskap. Sedan ett år tillbaka innehåller den även kampanjartiklar riktade till våra kunder på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut tre gånger per år och sprids via mässor och
event, genom våra dotterbolag, säljare, sociala medier, digitala nyhetsbrev och på martinservera.se
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Leverantörsannons
Annonsformat

En leverantörsannons innehåller inga priserbjudanden. Antingen kommuniceras ett budskap eller så profileras en eller flera artiklar ur vårt
sortiment. Då vill vi att det ska vara Martin & Serveras artikelnummer. Det finns två annonsformat, helsida och baksida. Lägg en hänvisning i annonsen till vår hemsida för prisuppgift.
Exempel: ”Se ditt pris på martinservera.se”

Material
Helsida
210 x 290 mm
- inget utfall, inga skärmärken

Baksida
210 x 215 mm
- inget utfall, inga skärmärken

Färdigt material laddas upp
i leverantörsportalen.
Vi vill ha öppna, högupplösta
pdf-filer, utfall och skärmärken
behövs inte.
leverantorsportalen.martinservera.se

Kontakt

Har du frågor om kampanjartiklar
besvaras de av sortiment & inköp,
kampanjforslag@martinservera.se

Den goda måltiden 2020
Leverantörsreportage
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Redaktionell artikel i Den goda måltiden
Leverantörsreportage i Den goda måltiden skall ha ett intressant innehåll för den offentliga marknaden. Gärna en bra story som ligger till grund för reportaget. Vi gör en första bedömning av det
inskickade materialet och återkommer därefter om det behöver kompletteras. 1-3 bilder för att illustrera texten och er logotyp behövs också.
Färdigt textmaterial vill vi ha i ett Word-dokument. Bilder ska vara högupplösta (300 dpi) gärna i
jpg-format och er logotyp i eps-format. Allt underlag laddas upp i leverantörsportalen,
leverantorsportalen.martinservera.se

