
3. Läsarupplevelsen
Årets Etta
Årets Lokalsajt  
Årets Gratistidning*

Medgivande för publicering.  
Vi är medvetna om och godkänner att Gratistidningarnas Förening kan komma att använda insänt material i digital form såsom på hemsidan, nyhetsbrev, Face-
book med mera samt i pressreleaser som är kopplade till Branschdagen. Övrig vidarepublicering av innehållet enligt ovanstående godkänns även förutsatt att 
publiceringen syftar till att beskriva Branschdagen, Gratistidningarnas Förening och/eller presentera det enskilda tävlingsbidraget.

Så här gör du!
1. Fyll i ett tävlingsformulär PER BIDRAG. 2. Skicka formuläret tillsammans med PDF sidor på bidraget till 
kansli@gratistidningarna.se SKRIV TÄVLING 2019 i ämnesraden. OBS ett mail per bidrag!

Tävlande tidning. ...............................................................................................................................................................

Namn på upphovsman 
(journalist, fotograf, grafiker, säljare etc.) ......................................................................................................................................

Kontaktperson:  ............................................... Telefon:  .................................... E-post:  .............................................................

Företag:. .................................................. Adress:  ............................................. Postnr/Ort: ........................................................

TÄVLINGSBIDRAG
Gratistidningarnas branschdag

Gratistidningen ger EFFEKT - vårt tävlingsbidrag visar det.

* Observera att deltagare i ”Årets gratistidning” ska skicka in fysiska exemplar av tidningen till kansliet. 6 olika exemplar fördelade över hela 2018 
Skickas till: Gratistidningarnas Förening,  co Sepia Nordic AB, Strandpromenaden 55,269 33 Båstad. 

Sista anmälningsdag för samtliga kategorier är 23 januari 2019!

1. Journalistik
Årets Reportage, sport, kultur, nöje 
Årets Reportage, politik, samhälle, näringsliv 
Årets Grävjobb 
Årets Artikelbild 
(OBS bifoga bild i JPG & PDF-sida där bilden publicerats)

Årets korta artikel

2. Försäljning
Årets Erövring
Årets EFFEKTivaste kampanj 
Årets Initiativ

Ange TÄVLINGSKATEGORI

4. Lokalt engagemang
Årets lokalinsats

Skriv en kort MOTIVERING
Skriv en kort bakgrund till ditt bidrag så juryn kan sätta in ditt bidrag i ett sammanhang. Motivera för juryn varför ditt bidrag 
förtjänar extra uppmärksamhet, Vad skiljer ditt bidrag från andra insatser? Lägg en extra minut på din motivering så ökar din 
chans att bli nominerad..

Bifoga separat Worddokument med motivering om du inte får plats ovan.

mailto:kansli%40gratistidningarna.se?subject=T%C3%84VLING%202019%20
mailto:kansli%40gratistidningarna.se?subject=T%C3%84VLING%202019%20

	Tävlande tidning: 
	journalist fotograf grafiker säljare etc: 
	Kontaktperson: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Företag: 
	Adress: 
	PostnrOrt: 
	Motivering: 
	Group1: Off


