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Svarspost Direkt
Genom att bjuda på portot gör du det enkelt för dina kunder att svara på
intresseanmälan och kampanjerbjudanden. Med Svarspost Direkt kan du
öka svarsfrekvensen, stärka dina kundrelationer och du betalar endast för de
kunder som svarar. Postas på brevlåda alternativt lämnas in hos ombud.
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Mått
och vikt
Minimi- och maximimått
C4 (229x324 mm), max 5 mm tjockt
Mått och vikt
C5 (162x229 mm), max 8 mm tjockt
Minimi- och maximimått
Maximivikt: 250 gram per brev.
Svarspost Direktförsändelsen ska ha ett rektangulärt
format. Kvadratiska kuvert eller kort är ej möjligt.
Distribution
Bredd:		
85-229 mm
Svarspost Direkt delas normalt ut vardagen (månLängd:		
127-324 mm
fre) efter inlämningsdagen.
Tjocklek:		
max 5 mm
Vikt:		
max 250 gram
Ytvikt för kort:
minst 150 gram/m2
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Miljöcertifierad
Miljöcertifierad distribution
PostNord är miljöcertifierat
miljöcertifierat enligt
enligt ISO 14001 och
dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik miljödata
till kunder som önskar det.

Allmänna villkor
PostNords
För faktura- och avtalskunder gäller PostNords
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Villkor för Näringsidkare och andra organisationer,
Villkoren finns på postnord.se och kan även bestälPAKN.
las från PostNord kundservice.

Längden på klichèn ska vara mellan 40-68 mm och höjden på
klichén ska vara minst 20 mm och placeras i kuvertets högra
hörn minst 10 mm från kuvertets överkant och 20 mm in från
högerkant.

Placering stående försändelse

Placering liggande försändelse

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

