Sorteret Magasinpost

Generelt
Magasinpost er forsendelser uden emballage eller
i folie med ensartet, trykt indhold som for eksempel
kataloger, brochurer og blade. Du skal sende magasinerne til principielt samme modtagere hver gang.

Indlevering
Du kan indlevere Sorteret Magasinpost mandagfredag senest kl. 16. Magasinerne skal indleveres
opdelt og pakket i henhold til Sorteringsvejledningen, som du finder på
www.postnord.dk/Magasinpost.

Sorteret Magasinpost indeholder adressevask, som
sikrer, at magasinet kommer frem til din modtager
og informerer dig om, hvilken dag forsendelsen
bliver omdelt til modtageren.

Indleveringssted
Du kan indlevere dine magasiner på brevterminalerne i Fredericia og Taastrup.

Sorteret Magasinpost giver dig mulighed for at
medtage indstik i magasinet, hvad enten indstikket
er af papir eller andet materiale.

Brevterminal Fredericia
Snaremosevej 65
7007 Fredericia

Du har også mulighed for at foretage segmentering, hvis du har information, der skal målrettes
bestemte modtagergrupper.

Terminal Taastrup
Bohus Boulevard 1A
2630 Taastrup

Du skal adressere dine magasiner, før du indleverer
dem til PostNord.

Omdeling

Format
Dit magasin kan
• veje op til 2 kg.
• minimum måle 14 x 9 cm
• maksimum måle 33 x 23 x 2,0 cm.

Hvis du indleverer
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Mængde
Dit magasin skal udkomme i minimum 30.000 stk.
om året, fordelt på mindst 4 udsendelser. Mindste
antal pr. udsendelse er 1.500 stk. Du har mulighed
for at betale op til minimum pr. udsendelse. Eks.:
Udkommer dit magasin 20 gange årligt med et
oplag på 1.450 stk., kan det sendes som Magasinpost,
hvis du betaler for de resterende 50 stk. op til
minimumsgrænsen.

Bliver magasinerne omdelt

Senest 5 arbejdsdage efter indlevering

Torsdag
Fredag

0918

Kontakt
Produktsupport
Magasinpost på
70 21 23 19

Ekstra håndtering
Du kan benytte denne ydelse i nogle tilfælde, hvis
dit magasin afviger fra produktprofilen.

Indstik
Du har mulighed for at indlægge indstik af både
papir og andet materiale.

Segmentering
Har du behov for at segmentere, er dette også muligt. Har du mere end 3.000 stk. kan du segmentere
magasinerne i op til 10 segmenter.

Indleveringsoversigt
Ved aftaleindgåelse skal du levere en indleveringsoversigt.

Kontakt
Produktsupport
Magasinpost på
70 21 23 19

Adressevask
Adressevask er en del af produktet. Efter du har
indsendt dine adressefiler, returnerer PostNord en
fil, der er klar til adressering og en fil med angivelse
af flytninger mv.
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