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Brosch)rrer och tr)rcksaker på InfoCenter under L998

Nu börjar broschyrhanteringen komma igång. För att förenkla hanteringen för både
er och oss bifogar vi information om trycksaker och lagerhållning.

Vår besökslokal är stor - vårt lager är litet (ca L0 m2)t
Utbudet av broschyrer omfattar "långa" broschyrer för långtidsprojekt såväl som
"korta" gällande enstaka projekt under en begränsad tidsperiod. För att göra
lagerhanteringen möjlig har vi varit tvungna att infora tidsbegränsningar både fore
och efter projektets livstid. Följdaktligen får en lång broschyr (typ samlingsbroschyr
for hela projektets löptid) längre exponeringstid än korta som exponeras for ett
engångsprojekt.

Vi skulle vara tacksamma om ni som planerar art ha broschyrer på Infocentret
aviserar oss i god tid antingen per telefon 08- 698 8955 eller e-post:
infocenter@kulturg 8 . stockholm. se

Det här är vad som gäller rent prakriskt.

Format
Maxformat ar A4, vilket betyder att A5 och A6 går. Vi behöver veta upplaga och
vikt per exemplar.

Exponerings- och löptid
Trycksaker är välkomna tidigast en månad före projektets början och kommer att
exponeras t o m projektets sista dag. Tyvärr har vi ingen möjiighet att ta hand om
utgångna eller överblivna broschyrer. Material som ej återtagits 5 arbetsdagar efter
projektets slut måste därfor kastas bort om ni inte själva tar hand om det. Särskild
avisering kommer inte att ske.

Distribution och lager
Projekten står själva för alla kostnader i samband med leveranser. Det är svårt att
nu sätta en gräns för antal broschyrer per leverans, eftersom vi inte vet format eller
vikt men vi börjar med max 500 exemplar per leverans. Vi ser helst att leverans
sker med bud eftersom vi inte har någon vaktmästare att tillgå för posthämtning.
Behöver ni hjälp med lagerhållning kan ni lagra hos VH Distro AB, telefon0S-627
50 40.
Prisexempel: lagring 85:-/pall och månad. Budning från VH Distro till Infocentret:
4 kartonger - 120:-, 8 kartong€r = 180:-. Ring dem direkt om ni är intresserade.
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Adress vid direktleverans
För mindre leveranser går det bra att komma direkt till Infocenter Stockholm ,9g
S.ergels Torg 3..(övre. gatuplan) i Kulturhuser. Är paketet lite större är vi tacksamma
för leverans till vår lastkaj med följande adress: 

-

Infocenter Stockholm'98
Kulturhuset
Klara Ostra Kyrkogata 4
Brunke bergsgaragefaret
Lastkaj 8 (märkt Kulturhuset - Stadsreatern)

Våra öppettider är
jan - mars vard 10.00 - 18.00

jan - mars lö-sö

april - sept vard

april - sept lö-sö

11.00 - 16.00

09.00 - 18.00

09.00 - 1.7.00

okt - dec vard 10.00 - 18.00

okt - dec lö-sö 11.00 - 1"6.00

Ring gärna om något är oklart på telefon 08-693 8957

Eva Höglund
Infocenter Stockholm'98
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