Tjänster
PRINT som är Maskinteknologsektionens PR-utskott jobbar främst för att marknadsföra
Maskinteknologsektionens varumärke. I och med detta finns våra tjänster tillgängliga för sektionen,
subgrupper och utskott under Maskin gratis, vilket ska hjälpa hela vår sektion framåt och främja dess
varumärke och rykte.
PRINTs tjänster finns även tillgängliga för organisationer på Luleå Tekniska Universitet utanför
Maskinteknologsektionen. Vi vill promota och föra fram alla föreningar och grupper på universitetet
för att tillsammans växa och skapa publicitet för oss alla och visa vad som gör LTU till ett av Sveriges
främsta Universitet och hur drivna studenter vi har här. Vid våra tjänster för icke-Maskinförenigar så
tillkommer en avgift.
I alla tjänster är det möjligt att få med en eller flera önskade loggor.
PRINT har i det stora 3 stycken olika tjänster, foto och video, grafiska tjänster och webbutveckling.

Foto och video
Inom foto har vi tjänster inom eventfotografering och Sittnings-fotografering. Inom video kan vi även
filma era event.

Eventfotografering
PRINT skickar en alternativt två stycken fotografer till sagda event som önskas fotograferas. PRINT
fotograferar då eventet och sedan efter redigerar bilder som tagits och levererar ca 50-80 st kvalitativa
bilder
Event arrangerade av föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS
tjänster alltid gratis och bilderna publiceras på våran facebooksida:
www.facebook.com/print.maskinsektionen/

För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi Eventfotografering för priset 500 kr fast
pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift och bilderna ges då ut till den anställande
föreningen/utskottet/subgruppen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Sittningsfotografering
PRINT skickar en alternativt två stycken fotografer till sagda sittning som önskas fotograferas. PRINT
fotograferar då sittningen och sedan efter redigerar bilder som tagits och levererar ca 50-80 st
kvalitativa bilder
Sittningar arrangerade av föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS
tjänster alltid gratis och bilderna publiceras på våran facebooksida:
www.facebook.com/print.maskinsektionen/

För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi Sittningsfotografering för priset 500 kr
fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift och bilderna ges då ut till den anställande
föreningen/utskottet/subgruppen.

Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Video
PRINT spelar då in en film från det önskade eventet/sittningen där vi försöker förmedla det budskapet
som arrangörerna vill få fram.
Sittningar/event arrangerade av föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är
PRINTS tjänster alltid gratis och bilderna publiceras på våran facebooksida:
www.facebook.com/print.maskinsektionen/

För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi Sittnings/event filming för priset 500 kr
fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift och videon ges då ut till den anställande
föreningen/utskottet/subgruppen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

Grafiska Tjänster
Våra grafiska tjänster består bland annat av affischering men även andra grafiska tjänster. Vi kan då
till exempel ta fram designen för logotyper, visitkort, roll-ups eller andra grafiska trycksaker.

Affischering
PRINT erbjuder hela produktionsprocessen av affischer, från att göra layout till tryckning och
uppsättning. Man har då möjlighet att ange ett önskat upplägg på hur affischen ska se ut men är inget
måste. Omkring 10 stycken affischer trycks i A3 format och hängs upp på campusområdet. Affischer
gjorda för föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS tjänster alltid
gratis.
För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi affishering för priset 100 kr fast pris med
50kr timkostnad + tryckkostnad.
Maskin-PRIS:
Gratis
TKL-PRIS:
100 kr fast pris + 50 kr per timme + tryckkostnader.

Annat
PRINT erbjuder även att ta fram design till flera olika trycksaker men står då bara för designprocessen
och inte för tryckprocessen. Då har man möjlighet att ange ett önskat upplägg på den trycksak man
beställer samt de mått som trycksaken ska ha. Vid eventuella ändringar är det bara att kontakta oss.
Trycksaker gjorda för föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS
tjänster alltid gratis.
För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi designing av trycksaker för priset 100 kr
fast pris, 50kr timkostnad + eventuella tillkostnader.
Maskin-PRIS:

Gratis

TKL-PRIS:

100 kr fast pris + 50 kr per timme + eventuella tryckkostnader.

Webbutveckling
Våra tjänster inom webbutveckling består av webbdesignskonsultation och webbplatsuppbyggnad. Vi
kan även ta fram grafiskt och studiofotograferat material till hemsidor.

Webbdesignskonsultation
PRINT erbjuder webbdesignskonsultation i utformandet och skapande av hemsidor och webbplatser.
För maskinteknologsektionens medlemmar är tjänsten gratis
För Kårmedlemmar kostar tjänster 200 kr startavgift + 50 i timmen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
200 kr fast pris +50 timkostnad.

Webbplatsuppbyggnad
PRINT erbjuder webbplatsuppbyggnad i utformandet och skapande av hemsidor och webbplatser.
För maskinteknologsektionens medlemmar är tjänsten gratis
För Kårmedlemmar kostar tjänster 200 kr startavgift + 50 i timmen.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris +50 timkostnad.

Grafiskt material för webbplats
PRINT erbjuder att ta fram grafiskt material och står då för designprocessen för materialet. Då har
man möjlighet att ange ett önskat upplägg på den trycksak man beställer samt de mått som trycksaken
ska ha. Vid eventuella ändringar är det bara att kontakta oss. Grafiskt material gjorda för
föreningen/utskottet/subgruppen inom Maskinteknologsektionen är PRINTS tjänster alltid gratis.
För föreningar utanför Maskinteknologsektionen erbjuder vi grafiskt material för priset 100 kr fast pris
+ eventuella tillkostnader.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
100 kr fast pris + eventuella tillkostnader.

Studiofotograferat material för webbplats
PRINT erbjuder studiofotografering för webbplatser exakt vad bestäms på möte med kund.
Maskin-PRIS:
TKL-PRIS:

Gratis
500 kr fast pris + 50 kr per timme i redigeringsavgift.

