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NYHET
Digitala CD konvolut

Låt dina fans få uppleva  
skivkonvolutet digitalt! 

GRAFISK  
FORM

Trycksaker & WebbMusik 
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Telefon 
 

+46 708 848 852 
 

Eller via Epost 
 

info@layin-layout.se 
 
 

Affischer 
 

Foldrar 
 

Broschyrer 
 

Omslag 
 

CD konvolut 
 

Fotoredigering 
 

Logotyp 
 

Digitala Skivkonvolut 
 

E-cards 
 

Webbplatser 
 
 

Musikproduktion 
 

Projektledning - Samordning 
 

Konstnärlig ledare för musikprojekt 
 

Samarbete med  
- studio 

- skivbolag 
- tryckeri 
-musiker

Den här hemsidan bläddrar du dig igenom, som en tidning. 
Du kan också klicka på olika rubriker och hoppa direkt till 
respektive sida. 
 
Använd pilarna för att bläddra tillbaka, eller klicka på ‘till-
baka till start’ för att komma till första sidan direkt. 
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Hej! 
 
Jag har valt att göra den här webbplatsen 
(hemsidan) i tre olika format. Anpassad 
för mobiltelefon, surfplatta och dator.            
    I det här formatet anpassat för da-
tor har jag valt att göra layouten som en 
tidning. Just nu jobbar vi med flash och 
interaktiv pdf.  
    Det är spännande tider när det gäller 
layout för trycksaker, när trycksakerna nu 
också får digitala distributionskanaler.  
    Jag väljer att lyfta fram mer om musik 
och deras konvolut även om vi förstås gör 
layout för alla de där andra sakerna också 
- affischer, broschyrer, webb osv. 

När det gäller skivkonvolut så har jag 
personligen börjat sakna dem mer och mer 
när jag nu betalar för musiken månadsvis 
via spotify.  
    Vem har skrivit låtarna? Vem har 
producerat och var är albumet inspelat? 
Jag vill kolla på bilderna och få den där 
känslan för vad artisten ville med att 
skapa ett album. 
    Det är med stor nyfikenhet och stort 
intresse vi nu försöker lära mer och jobbar 
med de nya möjligheterna med att skapa 
interaktiva digitala publikationer.  
 
Camilla 

Klicka på en rubrik för att 
hoppa direkt till den sidan,  
eller fortsätt bläddra fram i 

tidningen
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55% av alla 16-25 åringar använde spotify dagligen 2012. 
Det här betyder att fler och fler använder så kallade streaming 
tjänster och prenumerar på musik framför att köpa fysiska skivor 
eller köpa digitalt genom downloads. Läs mer på .se - svenskarna 
och internet, statistik kring musikanvändandet år 2012 

Det här ger oss nya möjligheter och nya utmaningar när det gäller 
skivkonvoluten. Idag kan du få ett digitalt konvolut på vissa ut-
gåvor när du köper hela album via tex. Itunes. 
    Men när fler och fler prenumererar på streamad musik blir kon-
voluten mer av en merchandise produkt, eller något man kanske 
vill bjuda sina fans på gratis?

Nu gör vi konvolutet anpassat för att ses på en skärm  
(pc/mac, surfplatta och mobiltelefon).

Digitala 
konvolut

Låt dina fans få uppleva  
skivkonvolutet digitalt! 

 
Se våra promotion exemplar för  
mobiletelefon, surfplatta och dator  
(klicka på länkarna) 
 
Jonas Backman Trio

* Mobile Flip  
fungerar i mobiltelefon/sufplatta/ 
dator men är optimerad för Iphone4 
 
* Digital Booklet
fungerar i surfplatta som accepterar flash - välj pdf i 
Ipad, men är optimerad för flashreader i en dator 
 

 

Jonas Lefvert 

* Mobile Flip 
fungerar i mobiltelefon/sufplatta/ 
dator men är optimerad för Iphone4 

* Tablet Flip 
(Itunes standard) 
- öppna gärna i Ibooks eller  
Acrobatreader och ses bäst i  
liggande format 
 
* Digital Booklet
fungerar i surfplatta som accepterar flash - välj pdf i 
Ipad, men är optimerad för flashreader i en dator 
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Pris från 2500:- 

(från tryckfärdig pdf)
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http://www.backmanarts.com/html/rrcd143_digikonv.html
http://www.internetstatistik.se/artiklar/mer-an-halften-av-16-25-aringarna-lyssnar-dagligen-pa-spotify/
http://www.internetstatistik.se/artiklar/mer-an-halften-av-16-25-aringarna-lyssnar-dagligen-pa-spotify/
http://www.layin-layout.se/klara/media/RRCD143_digitalflip.swf
http://www.backmanarts.com/html/rrcd143_digikonv.html
http://www.layin-layout.se/klara/media/TCD5032_mobileflip.pdf
http://www.layin-layout.se/klara/media/itunes_booklet_tcd5032.pdf
http://www.layin-layout.se/klara/pcmac/tcd5032_digitaltkonvolut.html
http://www.backmanarts.com/html/rrcd143_digikonv.html
http://www.layin-layout.se/klara/media/TCD5032_mobileflip.pdf
http://www.layin-layout.se/klara/media/itunes_booklet_tcd5032.pdf
http://www.layin-layout.se/klara/media/rrcd143_mobileflip.pdf
http://www.backmanarts.com/html/rrcd143_digikonv.html
http://layin-layout.se/klara/media/TCD5032_mobileflip.pdf
http://layin-layout.se/klara/media/itunes_booklet_tcd5032.pdf
http://layin-layout.se/klara/media/tcd5032_digitaltkonvolut.html


GRAFISK  
FORM

Trycksaker & Webb

PRISEXEMPEL
(exkl moms) 
 

CD-KONVOLUT
med booklet upp till 8 sidor 
(inkl fotoredigering)
5000:- 
 

DIGITALA SKIVKONVOLUT
från 2500:-
läs mer under 
‘Musiknyhet- digitala skivkonvolut’
 

LOGOTYP
från 2500:- 
 
 
GRAFISK PROFIL
paketpris från 4500:- 
 

WEBB
webbplats/hemsida från 4000:- 

BANNER ANNONSER OCH E-CARDS
från 1500:-

Formgivning och produktion av 

* TRYCKSAKER 
* WEBBPLATSER 

* INTERAKTIVA/DIGITALA SKIVKONVOLUT 
* BROSCHYRER 

* E-CARDS 
 

mm
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Musik 
produktion
samordning & projektledning

Uppdrag som musiksamordnare och 
programledare av tex. musikverksamhet 
eller musikprojekt.

Projektledning av tex. konsert- 
arrangemang, musikkonvent mm. 
 

Läs mer på camillalinden.com
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http://www.camillalinden.com
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Camilla Lindén   

Telefon +46 708 848 852    E post: info@layin-layout.se 
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