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VANLIGA FRÅGOR

VEM FÅR ANVÄNDA LIBERALERNAS WEBBTRYCKERI?

Eftersom alla beställningar görs mot faktura till länsförbund eller avdelning, behöver du ha 
ett godkännande från dem för att kunna logga in och beställa. Alla ordförande samt perso-
nal har fått inloggning och information om hur de kan skapa inloggningar till fler. Kontakta 
din ordförande, ombudsman eller politiska sekreterare så hjälper de till med att skapa en 
inloggning till dig.

JAG ÄR ORDFÖRANDE/ANSTÄLLD OCH VILL ATT EN ANNAN PERSON I FÖRENINGEN SKA 

ANVÄNDA WEBBTRYCKERIET.

Mejla följande uppgifter till support@vittgrafiska.se så skapar de en ny inloggning snarast:
• Namn på förening/länsförbund
• Ditt namn
• Namn samt mejladress till personen som ska ha inloggningsuppgifteer

JAG ÄR ORDFÖRANDE/ANSTÄLLD, MEN HAR INTE FÅTT INFORMATION ELLER INLOGGNING.

Kontakta support@vittgrafiska.se så får du hjälp.

JAG VILL HELLRE BETALA MED KORT, GÅR INTE DET?

Kortbetalning fungerar inte i nuläget, men vi arbetar på att lösa det.

JAG VILL LADDA NED ETT ORIGINAL OCH TRYCKA ELLER KOPIERA PÅ EGEN HAND FÖR ATT 

SPARA PENGAR, HUR GÖR JAG?

Webbtryckeriet görs i samarbete med Vitt Grafiska, som tillhandahåller tekniken mot att 
vi beställer trycktjänsterna från dem. Därför går det inte att generellt välja nedladdning av 
original på alla trycksaker. För att hålla priserna nere, finns följande möjligheter:
• Vissa trycksaker finns i ett enklare utförande som kopieras istället för att tryckas. Välj 

detta för lägst pris.
• Kontakta gärna Vitt Grafiska om du har tryckofferter som är avsevärt lägre än priset i 

webbtryckeriet. Tanken är att det ska vara konkurrenskraftigt.
• Vissa interna trycksaker, som nyhetsbrev, kommer att återkomma under 2016 och finnas 

nedladdningsbara som pdf. Det som finns nedladdningsbart hittar du under rubriken 
”Pdf för nedaddning” på respektive produktområde.

VAR HITTAR JAG KNAPPAR OCH KLÄDER?

Alla prylar finns i Liberalernas prylshop: liberalerna.felestad.se
Här på webbtryckeriet hittar du i princip allt som tillverkas på papper och kartong, medan 

prylshoppen säljer allt övrigt material. Undantag finns dock under en övergångsperiod. T ex 
har prylshoppen kvar en upplaga av 70x100-affischer samt det allmänna flygbladet.

HUR SKAPAR JAG EN TRYCKSAK SOM DET INTE FINNS NÅGON MALL TILL ÄNNU?

Vi håller på för fullt och bygger upp webbtryckeriet igen efter vårt byte av namn och logo-
typ. Fler produkter kommer att läggas till successivt, men hör gärna av dig med dina idéer 
till: erika.jones@liberalerna.se


