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➧ Habit Sko & Mode är kläd-, sko- och textilbranschens
facktidning. Tidningen bevakar och skriver om modeSPECIFIKATION
och branschtrender ur en nyhetsoch affärsvinkel.
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➧ Habit Skandinaviens största modebranschtidning.
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➧ Habit når yrkesverksamma inom mode-, konfektionsftp-program: ftp.exakta.se
I annat fall tillkommer en produktionskostnad.
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andra&med
Alla färger i dokumentet skall vara i CMYK. Färger som inte är CMYK
omvandlas av oss innan tryck, med risk för viss nyansförändring.
Alla bilder ska vara högupplösta (300 dpi) och CMYK.
Max färgmängd 300%.
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Meddela via e-post eller telefon när materialet är överfört.

• kontakt

& kundaktivitete

Skapa annonsen i det format som är inbokat

(bredden x höjden). Glöm inte utfall om detta behövs.

Conny Norrman
040-694 24 40
annons.habit@nordiskemedier.se

Materialadress:
Exakta Creative
Att: Conny Norrman
Hornyxegatan 14
213 76 Malmö
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