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Fem tryckfelsspratt i 3 000 miniatyrark
En sällsynt specialutgåva av The Dudesons överraskar frimärksköparna

Itella Posten Ab gav ut måndagen den 1 september miniatyrarket The Dudesons, där var och en av
de fyra The Dudesons – Jarppi, Jukka, Jarno och HP – fick ett eget frimärke. Av miniatyrarket har
man gjort en sällsynt specialutgåva på 3 000 ark med fem dudesonaktiga tryckfelsspratt jämfört med
den större utgåvan på 300 000 exemplar.  De specialtryckta frimärksarken säljs till kunderna i en
slumpmässig ordning.

”Frimärken med feltryck får ofta mycket uppmärksamhet. I The Dudesons-specialutgåvan slank det
in till och med fem spratt med avsikt. Det kan hända att dessa specialutgåvor i sinom tid blir
samlarobjekt”, tror produktchef Tommi Kantola från Itella Posten Ab.

Man känner igen den specialutgivna miniatyrarken till exempel på tummen på Jarppis högra hand
som fortfarande finns kvar på frimärket. Andra spratt i specialutgåvan är provnumret, klockslaget, s-
bokstaven och färgen på bokpärmen på arket. För utseendet på The Dudesons-frimärkena ansvarar
grafiska formgivaren Janne Korsumäki tillsammans med Rabbit Merchandising Oy.

Som ett extra spratt har man på alla bilderna i The Dudesons-miniatyrarket gömt en kod som öppnar
unikt, nytt videomaterial. Videon kan ses med CEE App som fungerar i alla Android-, iPhone- och
Windows 8-telefoner och datorplattor. CEE App kan laddas ner avgiftsfritt från Google Play, App
Store eller Windows Phone-butiken.

Mer information

Itella Posten Ab
· produktchef Tommi Kantola, tfn +358 20 451 5531, tommi.kantola@posti.fi
· utvecklingsdirektör Markku Penttinen, tfn +358 20 451 5519, markku.penttinen@posti.fi

Itella Kommunikation
· kommunikationschef Liisa Hertz, tfn +358 50 376 6613, liisa.hertz@itella.com

Rabbit Merchandising Oy – Rabbit Films Ltd
· Licensing Manager Anssi Lehtomäki, tfn +358 45 638 8480,

anssi.lehtomaki@rabbitmerch.com

Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.itella.com/?cart=1867-badceeeihf&l=FI

I Postens nätbutik kan du läsa mer om alla frimärken som finns till salu:
www.posti.fi/ostoksille , www.posti.fi/goshopping
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