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Behöver du hjälp med grafisk design? 
Då har du hittat rätt!

Vi hjälper till med alla former av grafisk formgivning / grafisk design, 
layout, och bildhantering (för trycksaker och andra media) från idé 
till färdigt original.

ÄR DET FÖRSTA GÅNGEN DU BESTÄLLER DESIGN AV TRYCKSAKER?

Då kan det vara bra att läsa artikeln Trycksaker – att tänka på. Där finns bl a 
information om vad vi behöver veta för att kunna ge ett prisförslag.

ARBETSGÅNG
Ni tillhandahåller text- och bildmaterial (såvida inget annat avtalats) samt 
relevant information och eventuella önskemål. Vi utarbetar förslag (skisser i 
PDF-format) som ni får ge feeback på. Slutgiltig design skapas utifrån av er 
godkänd skiss.Tryckoriginal skapas enligt tryckeriets önskemål och levereras 
till er eller direkt till tryckeri (efter ert godkännande).

KORREKT UNDERLAG
Från oss får du korrekta filformat för både tryck och webb (eller andra media).

ENKLA UPPDATERINGAR
Vi behåller era filer minst 2 år efter varje utfört uppdrag. Det är alltså enkelt för 
er att be oss uppdatera text och bild vid behov.

DIREKT KOMMUNIKATION
Här får du möjlighet att prata direkt med den som  utför ditt uppdrag!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

TRYCKSAKER – ATT TÄNKA PÅ
Läs gärna det här innan du beställer trycksaker!

Vi utför grafisk formgivning och skapar även tryckoriginal. Administration och 
kontakt med tryckeriet kan skötas av er eller av oss. Läs gärna följande infor-
mation inför beställning av grafisk design och trycksaker:
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GRAFISK DESIGN OCH FRAMSTÄLLNING AV TRYCKORIGINAL
För att ge ett kostnadsförslag på grafisk design och tryckoriginal behövs följande 
information från er om trycksaken:
Format. - Antal sidor.
Hur mycket av struktur, texter och bilder finns klart och hur mycket saknas?
(Vid behov kan vi gärna skriva texter och lägga upp strukturen också men då be-
höver vi noga gå igenom de syften och önskemål ni har.)
Deadline för färdigt tryckoriginal

STRUKTUR OCH TEXT
En struktur av hur trycksaken ska vara upplagd, dvs rubriker i tur och ordning samt 
gärna texter som finns färdiga (Word-fil). Det är också bra om vi får veta hur text 
och bilder ska hänga ihop, dvs vilken/vilka bilder som hör ihop med vilket avsnitt 
i texten. (Instruktioner och brödtexter bör åtskiljas så att det är lätt att se vad som 
ska läggas in i trycksaken och inte.)

BILDER
Finns färdiga bilder för ändamålet eller behövs fotografering?
Om färdiga bilder finns behöver man avgöra om de går att använda till tryck (om 
resolutionen är tillräcklig etc). Bilder som används till web har för låg upplösning 
för att bli bra i tryck. JPG är ett filformat som komprimerar informationen i bilderna 
på ett sätt som ”skalar bort” information från bilden. Det kan vara bra att veta så 
att man inte sparar om bilder upprepade gånger i JPG-format och på det sättet 
minskar bildernas kvalitet. (För bästa resultet bör bilderna ha upplösningen 300 
dpi i den skala de ska tryckas i.) Logotyper och liknande bör helst vara av vectort-
yp (fil som har ändelsen “.eps” eller “.ai”).

ADMINISTRATION AV TRYCK
För att kunna göra tryckprisförfrågan behöver vi följande information från er.
Har ni speciella önskemål vad gäller tryckteknik: Offset eller digitaltryck?
Typ av trycksak
Upplaga (antal ex av trycksaken)
Format (bredd x höjd i mm)
Antal sidor (omslag + inlaga)
Färger, omslag
Färger, inlaga
Papper, omslag
Papper, inlaga
Efterbehandling (ex falsning, häftning m m)
Deadline för leverans av trycksaker
Eventuella önskemål om distribution

GRAFISK PROFIL
Vi gör din lilla bok som du kan använda dig av om du inte har någon specifik färg 
eller typsnitt du använder dig av idag vi göra hela din design för visitkort, brev-
mallar, annonsmaterial mm
MASKOT
Vi gör din egen maskot som du kan använda i din marknadsföring på webb och 
grafiskt material samt kampanjer
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BROSCHYR, PRODUKTBLAD ELLER KATALOG
Från produktblad till kataloger

Allt från små enkla vikfoldrar eller produktblad till hela företagspresentationer  
och kataloger. Vi utgår från ert önskemål och gör grafisk design i enlighet med er grafis-
ka profil och målgruppens behov. En bra broschyr handlar inte bara om att den ska vara 
snygg, den måste också fylla sin funktion och förmedla kvalitet. Den ska fungera hela 
vägen och vara något du och dina medarbetare kan vara stolta över.

Vad är syftet med materialet? Hur ska det användas?
Finns texter och bilder färdigt eller behöver ni hjälp med innehåll.
När punkterna ovan klargjorts kommer vi tillsammans fram till vilken typ av trycksak som 
passar bäst för ändamålet. Vi återkommer till dig med skiss/ skisser tills vi kommer fram till 
ett val som vi går vidare med.
Den utvalda skissen finslipas tills du är nöjd, 2 ändringar ingår i priset.
Vi hjälper till med val av papper och administrerar även tryck (såvida du inte redan har en 
egen tryckerikontakt). Vill du också ha ett broschyrmaterial som du kan vara stolt över?

ANNONSER
Nå din målgrupp med annonser

Grafisk formgivning av dina annonser för placering i dagspress, populärpress, fackpress 
eller på nätet.

Med morgontidningar och kvällstidningar når du enkelt hela Sverige eller olika målgrupper 
lokalt. Med annonser i populärpress och fackpress kan din annonsering riktas till speciella 
målgrupper. Annonsering på nätet erbjuder fler möjligheter.

Vad är budskapet? Till vem riktar det sig?
Vi hjälper dig att hitta rätt exponeringsmöjligheter - lokalt, rikstäckande och globalt.
Vi tar fram skiss/skisser.
Vi återkommer till dig med skiss/skisser tills vi kommer fram till ett val som vi går vidare 
med. 
Den utvalda skissen finslipas tills du är nöjd.
Vi levererar annonsmaterial till tidningen.
Vi sköter gärna kontakten med tidningar och andra kanaler (såvida du inte vill göra det 
själv).

FLYERS, VYKORT, DR-MATERIAL
Flyers, vykort & direktreklam

Både vykort och flyers är enkla att dela ut och skicka till kunder.
Kunden tar del av budskapet på ett ögonblick. Flyers, vykort och DR är perfekta för pro-
motionkampanjer, påminnelser, events och utskick i serier. Flyers eller vykort är snabba, 
effektiva och prisvärda kampanjverktyg och lämpar sig väl för direktreklam. formfranska 
gör grafisk design och tryckoriginal och kan även administrera tryck och distribution.
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Vad är syftet med materialet? Hur ska det användas?
Finns texter och bilder färdigt eller behöver ni hjälp med innehåll.
När punkterna ovan klargjorts kommer vi tillsammans fram till vilken typ av trycksak som 
passar bäst för ändamålet.
Vi återkommer till dig med skiss/skisser tills vi kommer fram till ett val som vi går vidare 
med.
Den utvalda skissen finslipas tills du är nöjd.
Vi hjälper till med val av papper och administrerar även tryck och distribution (såvida du inte 
redan har en egen kontakt som du vill använda).
Vill du ha hjälp med en snabbt, effektivt och prisvärd kampanj anpassad för din/dina mål-
grupper?

AFFISCHER ELLER MATERIAL TILL MÄSSA
Affischer och utställningsmaterial
Affischer ska väcka uppmärksamhet och kunna förmedla ett budskap på ett fåtal sekunder.

Det är mer avancerat än man kan tro. Ofta ser du säkert budskap i storformat som knappt 
går att läsa. Att formge affischer är en konst som ställer höga krav både på form och bud-
skap. Utställningsmaterial till mässor, events bör också sticka ut för att fånga besökarens 
uppmärksamhet.

Formgivningen på ditt material sänder ut budskap till dina potentiella kunder och kan 
avgöra om du får personlig kontakt med dem. Du har inte många sekunder på dig innan de 
drar vidare. Vi har kunskap och insikt i vad som attraherar besökarna och ger dem rätt bild 
av ditt budskap!

Vad är syftet med materialet? Hur ska det användas?
Finns texter och bilder färdigt eller behöver ni hjälp med innehåll.
När punkterna ovan klargjorts kommer vi tillsammans fram till vilken typ av affisch eller an-
nan trycksak som passar bäst för ändamålet.
Vi återkommer till dig med skiss/skisser tills vi kommer fram till ett val som vi går vidare 
med.
Den utvalda skissen finslipas tills du är nöjd.
Vi hjälper till med val av papper och administrerar även tryck och distribution (såvida du inte 
redan har en egen kontakt som du vill använda).

BILDREDIGER ING, VEKTOR ISER ING, FRI LÄGGN ING
Behöver du hjälp med bildredigering, vektorisering eller friläggning?

Vi kan redigera, frilägga och vektorisera. Om du tex har en logo som bara finns i låg up-
plösning som JPG-fil eller bara i tryckt form kan vi hjälpa till att återskapa ett högupplöst 
original i vektorgrafik. Denna vektorfil ligger sen till grund för alla behov (även tryck av hög 
kvalitet) och alla storlekar du kan tänkas behöva av din logo.
Har du bilder/foton där du vill ta bort bakgrunden så ordnar vi det genom att “frilägga” bil-
derna. Då kan du sen använda dem utan störande bakgrund.

Maila över ditt material och dina önskemål eller slå en signal så får du hjälp!


