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Oadresserad Direktreklam, ODR
ODR skickas utan personlig adress och är ett utmärkt medieval när du till
exempel saknar ett eget kundregister eller vill nå en ny målgrupp. Med ODR
kan du välja mellan att nå ut brett till alla hushåll och företag i landet eller
rikta utskick till en specifikt utvald målgrupp. Du kan också välja att sända
dina DR-utskick miljöanpassat genom Klimatekonomisk ODR.

ODR Standard och ODR Exklusiv
ODR Standard
Innehåller kommersiell reklam och kan sändas till
hushåll och villor. ODR Standard kan även skickas
specifikt till fritidshus på måndagar* under vecka
25-33.
ODR Exklusiv
Innehåller kommersiell reklam och kan sändas till
hushåll, villor, företag och lantbruk.

• Försändelsen och dess innehåll ska vara
återvinningsbar som papper, kartong eller
mjukplast.
PostNord uppfyller kraven för Klimatekonomisk
ODR och vi klimatkompenserar för distribution av
Uppslaget.
Genom att investera i kvalitetssäkrade kompensationsprojekt av högsta standard inom FN:s CDMsystem, som styrs av Kyotoprotokollet, kompenserar PostNord för de utsläpp av växthusgaser som
ditt utskick genererar.

ODR Standard och ODR Exklusiv delas inte ut till de
hushåll/villor som har undanbett sig reklam.

ODR Samhällsinformation Standard och ODR
Samhällsinformation Exklusiv
ODR Samhällsinformation Standard och ODR
Samhällsinformation Exklusiv är icke kommersiell
information och får innehålla:
• Kommunala/statliga informationsblad.
• Informationsskrifter från politiska partier, ideella föreningar eller religiösa samfund.
Försändelserna delas även ut till dem som har
avsagt sig reklam.

* I områden där
PostNord implementerat ny
leveransmodell
fördelas distributionen på två
dagar: måndag/tisdag. Se postnord.
se/leveransmodell
för mer information.

ODR Klimatekonomisk
Klimatekonomisk ODR är en miljöanpassad tjänst
som du kan välja utan extra kostnad.
För att kunna skicka försändelser med vår klimatekonomiska märkning gäller följande:
• Aktörer i alla led ska vara certifierade enligt ISO
14 001 eller motsvarande.
• Papper och kuvert ska uppfylla Svanens kriterier eller motsvarande.
• Tryckeri ska uppfylla Svanens kriterier eller
motsvarande.
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Mottagargrupper
Hushåll
Boende i villa eller lägenhet.
Villa
Friliggande hus, kedjehus eller radhus. I friliggande
bostadshus med två eller tre lägenheter räknas
varje lägenhet som villamottagare.
Fritidshushåll under sommarperiod
Tillfälligt boende under juni till och med augusti,
vecka 25-33. Gäller endast ODR Standard med
utdelning måndagar*.
Företag
Företag och kontor med en eller flera personer i
företaget. Lantbruk räknas som en egen mottagargrupp.
Lantbruk
Gårdar där det yrkesmässigt bedrivs jordbruk,
skogsbruk, djurhållning eller frukt- och trädgårdsodling.

Bokning
Ett utskick bokas alltid i förväg. Bokning görs
per telefon till kundservice senast kl. 15.00 sju
vardagar före utdelningsstartdag.
Vid bokningstillfället går vi detaljerat igenom
format, omslag och märkning. I samband med
bokning får du även alla dokument som behövs.
Sker bokningen på annat sätt än ovan, exempelvis
genom e-mail, gäller enbart excel-format.
Blockbokning
Innebär att utdelning sker till ett eller flera postnummerblock.

Märkning
Ange avsändarens namn och adress direkt på försändelsen eller omslaget. Skickas försändelserna
öppna räcker det med att uppgifterna framgår
tydligt av innehållet. Vid olika editioner ska
respektive butik/avsändare framgå på försändelsens fram- eller baksida.
Klimatekonomisk ODR märker du med en
kliché som finns att hämta på postnord.se

Packning
Papphörn

Maxhöjd
150 cm

Märkning
görs på
pallens
kortsida

Inslagen i
krympplast

Maxvikt 700 kg

Packningsdokumenten som lämnas i samband
med bokning ger information om hur försändelserna ska packas. Överstiger din bokning en totalvikt
på 200 kg ska försändelserna levereras på EURpall. Vid lägre vikt än 200 kg för en bokning ska
försändelserna packas i kollin enligt packningsinformationen alternativt följ anvisning för sampackning på pall. En EUR-pall får väga högst 700 kg och
ha en maximum höjd på 150 cm. Pallen ska vara
ordentligt inslagen med antingen krympplast och
papphörn eller pallock och korsbandad. Märkning
görs på pallens kortsida med adresslappar från
PostNords ODR Online som du får i samband med
bokning.
Om pallen är sampackad (innehåller flera bokningar) ska bokningarna särskiljas genom att använda

mellanlägg. Mellanläggen ska märkas med de
olika bokningarnas adresslappar från ODR Online.
På pallen ska det tydligt framgå att den innehåller
flera bokningar även genom märkning på pallens
kortsida med kopior på de olika bokningarnas
adresslappar från ODR Online. Vid sampackning
ska buntband användas. ODR Standard och ODR
Exklusiv får inte sampackas.
I de fall försändelserna levereras buntpackade ska
buntar som är kompensationsvända vara det med
så få vändningar som möjligt. Varje vändning ska
om möjligt innehålla minst 25 stycken exemplar.
Buntar med försändelser får väga högst 7 kg. Toppeller buntpapper får inte användas.
Buntband ska alltid användas vid inlämning av
ODR Exklusiv samt ODR Standard Samhällsinformation.
Inlämnad pall återfås inte, om inte annat överenskommits.

Hanteringsexemplar för ODR Standard
Utskicket ska inkludera en överupplaga (+) per edition, enligt följande:
• +50 vid –1 000 exemplar
• +70 vid 1 001–5 000 exemplar
• +150 vid 5 001–10 000 exemplar
• 1,5% av editionens volym vid 10 001–
500 000 exemplar
• 500 001– enligt särskild överenskommelse
Hanteringsexemplaren fördelas per ODR-terminal
enligt packlistor som PostNord tillhandahåller i
samband med bokning.

Inlämning
Vid inlämning lämnar du även ett öppet provexemplar samt en bokningsbekräftelse per bokning och
ODR-terminal.

ODR Standard:
Du kan välja mellan följande inlämningsställen:
1. På ODR-terminal, inom vars postnummerområde utdelning ska ske, senast kl. 12.00 fyra
vardagar innan utdelningsstartdagen.
2. På Brevterminaler, senast kl. 18.00* sex vardagar innan utdelningsstartdagen.
3. På PostNord Företagscenter senast kl 18.00* sex
vardagar innan utdelningsstartdagen. Lokala
avvikelser kan förekomma, se postnord.se.

ODR Exklusiv:
1. På ODR-terminal, inom vars postnummerområ
de utdelning ska ske, senast kl. 12.00 tre varda
gar innan utdelningsstartdagen.
2. På Brevterminaler, senast kl. 18.00* fem varda
gar innan utdelningsstartdagen.
3. På PostNord Företagscenter senast kl 18.00*

* Inlämning
på PostNord
Företagscenter
inom område
62, 82–98 måste
lämnas in senast
kl. 15.00.
Se postnord.se
för lista över
PostNord Företagscenter.

fem vardagar innan utdelningsstartdagen.
Lokala avvikelser kan förekomma, se postnord.se

Inlämningsställen och brevområden
Förteckning över våra ODR-terminaler, brevterminaler och särskilda inlämningsställen samt brevområden hittar du på postnord.se/faktablad.

Utdelning
För information om vid var tid gällande boknings-,
inlämnings- och utdelningstider se postnord.se.
ODR Standard och ODR Samhällsinformation
Standard
Delas normalt ut helgfri måndag* eller onsdag*.
Utdelning till fritidshus sker under v 25-33 på
måndagar*.
ODR Exklusiv och ODR Samhällsinformation
Exklusiv
Delas normalt ut helgfri tisdag** eller torsdag**.

Tilläggsavgifter
Om bokad sändning inte ska delas ut måste avbokning göras senast kl. 15.00 sju vardagar innan vald
utdelningsstartdag, annars debiteras en tilläggsavgift.

Mått och vikt
Alla försändelser i en sändning ska ha samma vikt,
format, utseende och får inte innehålla bilagor.
ODR Standard och ODR Samhällsinformation
Standard
Hanteras maskinellt och ska ha en plan, rektangulär yta samt inte vara inslagen i plast eller folie.

* I områden
där PostNord
implementerat ny
leveransmodell
fördelas distributionen på två
dagar: måndag/tisdag eller onsdag/
torsdag.
** I områden där
PostNord implementerat ny
leveransmodell
fördelas distributionen på två
dagar: tisdag/onsdag eller torsdag/
fredag.
Se postnord.se/
leveransmodell
för mer information.

Format
Höjd/rygg:
180 - 325 mm
Bredd:
148 - 235 mm
Tjockleken får max vara 5 mm
Styckvikt max 150 gram
Falsade försändelser och försändelser med flera
sidor ska ha en rygg. Försändelsens längsta sida
ska vara rygg. Med rygg avses den sida som är häftad, limmad eller klamrad. Vid falsning ska ryggen
vara skarp och enhetlig.
ODR Exklusiv och ODR Samhällsinformation
Exklusiv
Minimimått: 90 x 140 mm
Maximimått: 235 x 325 x 20 mm
Maximivikt: 2 kilo

Gratistest
Om du vill skicka försändelser som går utanför de
angivna måtten testar vi gärna för att se om vi kan
hantera dem. Att testa en försändelse är gratis,
kontakta PostNord i god tid innan utskicket.

Priser och högtrafikveckor
Se prislista för ODR på postnord.se.

Miljöcertifierad distribution
PostNord Sverige AB är miljöcertifierat enligt ISO
14001 och dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik
miljödata till kunder som önskar det.

Villkor
Särskilda villkor för denna tjänst hittar du på
postnord.se.
Allmänna villkor
För faktura- och avtalskunder gäller PostNords
Allmänna Villkor för Näringsidkare och andra
organisationer, PAKN. Villkoren finns på postnord.
se och kan även beställas från kundservice.

PostNord Sverige AB
Kundservice
Telefon:
0771-33 33 10
Från utlandet:
+46 771 33 33 10
postnord.se

