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eBrev – Addera
kommunikationsmöjligheter
Med eBREV skickar du personliga budskap till varje kund, vilket eller medför att
dina administrativa utskick även kan innehålla marknadsbudskap, till exempel
medskickade som fysiska bilagor eller printade tillsammans med dina fakturor
eller brev.

eBrev
Vi printar i färg för att tydliggöra ditt budskap och
varumärke. eBREV passar för alla sorters standardiserade utskick – fakturor, lönebesked, kontoutdrag, hyresavier – när du vill profilera dina brev för
en speciell målgrupp.

Skicka din fil till oss så tar vi hand om resten
Du väljer hur din försändelse ska se ut. Du kan
lägga till logotyper, plus- eller bankgiroblanketter
etc. Tillsammans tar vi sedan fram den fasta
layouten.
Dina försändelser printas på vitt papper med till
exempel din logo och kan sedan kuverteras eller
inplastas tillsammans med bilagor du vill bifoga
utskicket. Bilagorna kan komma med i filen eller
tryckas av PostNord Strålfors och lagerhållas för
din räkning.
eBREV ingår i PostNord Strålfors kvalitets- och
miljöledningssystem, certifierat av DNV och uppfyller kraven för ISO 9001 och ISO 14001.

Inlämning och leveranstid
Du kan skicka vilket filformat som helst så länge
som det innehåller strukturerat data, som till exempel CSV- eller XML- filer. Ditt filformat behöver en
filspecifikation, en beskrivning av informationsfält
och övrig information, som säkerställer att produktionen blir som du har tänkt dig.
Leveranstiden för eBREV är densamma som för 1:aklassbrev och Ekonomibrev. För mer information
om leveranstider se postnord.se/leveranstider.
För mottagare i andra länder gäller leveranstider
för Utrikes distribution.
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Innehåll
I tjänsten ingår:
• vitt standardpapper (90 g)
• variabel perforering, volymgräns minst
5 000 brev per gång
• print i färg på en sida
• kuvert
• distribution
• data preparation
Som tillval finns:
• print färg på två sidor (duplex)
• inplastade försändelser
• self-mailer
Du betalar en integrationskostnad för anslutning
och uppläggning av rutiner. För varje uppdrag tillkommer startkostnad per dag och uppdrag. Priset
för fysisk distribution reduceras med en för eBREV
särskild rabatt, så kallad integrationsrabatt, som
för närvarande är elva öre per brev. Dina brev printas i postnummerordning som ger dig garanterat
lägsta porto. Vi kan även skapa olika regelverk för
ytterligare portooptimering genom samsändning.

Funktion

eBrev

Vitt, A4 ark

Ingår

Simplex
(print på en sida av ett ark)

Ingår

Duplex
(print på båda sidor av ett ark)

Tillval

Print färg upp till 15% Ingår

Ingår

Kuvertering C5 standardkuvert

Ingår

Kuvertering C4 standardkuvert

Ingår*

Kundunikt utseende på papper

Tillval

Kundunikt utseende på kuvert

Tillval

Bilagor

Tillval

Inplastning

Tillval

Self-mailer

Tillval

Startkostnad

Ja

Abonnemangsavgift

Ja

Sen inlämning

Tillval

Klimatekonomiskt eBREV

Tillval**

Klimatekonomiskt eBREV
Med Klimatekonomiskt eBREV kan du utan extra
kostnad minska din miljöpåverkan och samtidigt
visa dina kunder att ditt företag värnar om miljön.
Flersidiga brev printas då alltid på båda sidor
(duplex) och distribueras som Ekonomibrev. Klimatekonomiskt eBREV kan inte kombineras med
bilagor och/eller förtryckt papper/kuvert.

Bastjänster och tillval eBREV
Tabellen till vänster visar möjliga tillval för tjänsten
eBREV. Fysisk distribution ingår alltid i tjänsten och
kan inte köpas separat. Utförlig information om
brevdistribution 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 PostNord kundservice.

Fysisk distribution
ADR

Val

Klimatekonomisk ADR

Val

Inrikes 1:a-klassbrev

Val

Inrikes Ekonomibrev

Val

Utrikes 1:a-klassbrev

Val

Utrikes Ekonomibrev

Val

Samsändning

Val

Samkuvertering

Val

Tilläggstjänster
eArchive

Val

eInvoice

Val

SMS

Val

ePost

Val

eDI meddelande

Val

* Tillkommer utöver bastjänstens grundpris.
** Printas alltid duplex och går inte att kombinera med
kundunikt material och/eller bilagor. Distribueras endast som
Ekonomibrev.
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