Vad innebär offerten?
En offert från ett tryckeri eller reklambyrå kan innehålla ord som Du inte är van att röra Dig med. Här får
Du en liten hjälpreda, så att Du ska veta vad som ingår i en sådan offert och vad Du får betala extra för.
Allt arbete utöver det offererade debiteras per timme enligt gällande taxa. Du kan även begära en preciserad
offert på text- och bildbehandling. Hör gärna av Dig till oss om du har frågor.
Benämning

Arbetsnamnet för Din trycksak.
Format

Storleken på trycksakens sidor.
Upplaga

Antal exemplar.
Underlag

Det material Du lämnar till bearbetning eller tryck.
Det som inte nämns här debiteras extra på fakturan.
Prepress

Det uppdrag exempelvis en reklambyrå åtar sig att göra. Det arbete som görs före tryckning.
Det som inte nämns här debiteras extra på fakturan.
Korrektur

Din möjlighet att kontrollera och rätta arbetet. Vanligast är:
En korrekturomgång då du rättar skrivfel och granskar layouten samt kontrollerar att uppdragstagaren
inte har gjort något fel. Vill Du ändra Dina planer, skriva om texter eller byta ut bilder debiteras det
extra på fakturan.
Ett provtryck då Du får se hur trycksaken kommer att se ut färdig.
Att göra ändringar i texter och layout på det här stadiet är dyrt.
Omfång

Omslag eller pärmar är de två första och de två sista sidorna i trycksaken. Ofta används ett tjockare eller
finare papper till dem.
Inlaga är alla sidor innanför omslaget.
4+4 färger betyder till exempel att alla sidor trycks i fyrfärg. 4+0 betyder att det ska vara fyrfärgstryck på
ena sidan av tryckarket och inget tryck på den andra. 1+0 eller 1+1 betyder att trycket bara sker i en färg
på en respektive två sidor. Oftast är det svart på vitt, men här har Du möjlighet att välja både tryckfärg och
papper.
Efterbehandling

Arbetet med att färdigställa trycksaken efter tryckning. Du kanske vill ha den bigad (vikt) och häftad.
Det finns flera andra möjligheter till efterbehandling. Rådgör med uppdragstagaren om detta.
Leveranssätt

Du kan hämta din trycksak själv eller få den hemkörd den till valfri adress för en extra kostnad.
Exp. & frakt

I kartonger fritt bokbinderi (alternativt tryckeri) betyder att du hämtar Din färdiga trycksak själv.
Observera att de här termerna kan variera något. Har Du frågor kan Du ta dem direkt med den Du tänker
anlita, eller så är Du välkommen att höra av Dig till oss.

Ett tips från

Fler tips hittar du på: www.pley.se

