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Vår filosofi är att uppdatering av tobaksbilder till våra automater ska vara kostnadsfritt för Tobaksbolag. 
När det gäller reklamplats eller förstaside visning i Kiosk (pekskärm) betalas detta av Tobaksbolag till en 
överenskommen årskostnad per installation.  
 
 
Tobaksbolag 
Produktbild skickas 2-3 veckor före lansering till bildbank@retaildirect.se 
- Produktbild sparas med namn, ean-kod och rekommenderat pris i jpg format, exempel: 
  MarlboroRed7622100940234_56.jpg (Produkt: Marlboro Red EAN:7622100940234 Pris: 56kronor). 

 Om produktbild endast byter ean-kod skickas information i e-post format till bildbank@retaildirect.se 
 Familjebildbild skickas 2-3 veckor före lansering till bildbank@retaildirect.se 

- Familjebild sparas med namn och datum i jpg format (Marlboro 2014-09-29.jpg). 
 Information varannan månad om nya produkter skickas till bildbank@retaildirect.se i e-post format. 

  

RetailDirect 
 Bilder mm laddas in i databas nivå 1 GMBOS med EAN och Pris. 
 Databas uppdateras kontinuerligt och nya produktbilder laddas ned automatiskt till respektive kund. 
 Exponering av nyheter i Kiosk (pekskärmar) kan visa bild, bildspel eller video. 

 

Köpman/Tobaksansvaring 
 Väljer sortiment i automater, Produkt, EAN, Pris. Använd Wordmall: Mall Produktlista Cigarettautomat 2014-09-30 

och/eller Mall Produktlista Snusautomat 2014-09-30. 
 Var installation får en unik databas i GMBOS som innehåller allt ifrån konfiguration till bilder, priser, statistik m.m. 
 Butiken kan alltid ändra EAN-koder och Priser själva. 
 I vissa överenskomna fall kan butiken även ladda upp nya bilder i sin egen databas. 
 Påfyllning av produkter i automater görs av butikens egen personal. 

 
Produkt Storlek i pixlar Upplösning Bakgrund/Övrigt Format 

Produktbild 90x150 96 - 150 Frilagd eller vit jpg 

Familjebild 320x320 96 - 150 Vit jpg 

Bakgrundsbild i Kiosk 1280x1024 96 - 150 Hel bild webbanpassad jpg 

Bilder till bildspel 1280x720 96 - 150 Bild webbanpassad jpg 

Reklamfilm 1280x720 Visning 
Hög 

Om filmens bredd är liten eller större så 
skalas den om till 1280xXXX automatiskt 
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