Wymagania techniczne - reklama drukowana
Wymagania techniczne dotyczące reklamy dla czasopism:
•

• Art of Dentistry,
Asystentka i Higienistka Stomatologiczna,
• Sztuka Implantologii,
• dental dialog
Wymagania techniczne:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formaty EPS, TIF, PSD (PDF impozycja 300 dpi CMYK, czcionki zawsze zamienione na krzywe).
Reklama powinna mieć wymiary jak poniżej + 3 mm spadu ze wszystkich stron.
Fotografie umieszczone w pliku powinny mieć kolory CMYK.
Pliki w postaci otwartej (jak EPS, AI, PSD, PDF) powinny być przesyłane wraz z użytymi czcionkami lub
teksty w nich zawarte powinny być zamienione na krzywe, zdjęcia powinny być umieszczone w pliku.
Zdjęcia - format TIFF, RAW minimalna rozdzielczość 300 dpi CMYK.
NIE PRZYJMUJEMY PLIKÓW OTWARTYCH Z PROGRAMU COREL! Z CORELa prosimy pliki do druku
zapisywać do formatu EPS, PDF lub TIFF!
Do każdego pliku prosimy o plik poglądowy jpg.
Suma składowych barwy (total ink) nie powinna być większa niż 340%. Czarny w aplach najlepiej
przygotować jako C·30·M·30·Y·30·K·100 (proporcje farb dodatkowych można zmieniać zależnie od
oczekiwanego efektu i charakteru pracy).
Linie nie powinny mieć grubości mniejszej niż 0,2 pkt.

Moduł A: 1 strona kolor (210 mm x 297 mm + 3 mm na spad)
Moduł B:         
1/2 strony         (210 mm x 148 mm + 3 mm na spad)
Moduł C:         
1/2 strony         (105 mm x 297 mm + 3 mm na spad)
Moduł D: 1/3
        strony         (210 mm x 99 mm + 3 mm na spad)
Moduł E:          
1/3 strony          (70 mm x 297 mm + 3 mm na spad)
Moduł F: 1/4 strony
(210 mm x 74 mm + 3 mm na spad)
Moduł G: 1/4 strony
(52 mm x 297 mm + 3 mm na spad)
Moduł H: 1/4 strony
(105 mm x 148 mm + 3 mm na spad)

W przypadku niejasności lub pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Prokopenko, tel. 695 922 027, aga.prokopenko@gmail.com

