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FORMAT

ROZMIAR REKLAMY PO OBCIĘCIU

1/1 strony

195 x 267 mm

rozkładówka

2 x 195 x 267 mm

I rozkładówka (II okł + I str)

2 x 195 x 267 mm

II okładka

195 x 267 mm

III okładka

195 x 267 mm

IV okładka

195 x 267 mm

1/2 strony

92,5 x 267 mm (pionowa) lub 195 x 130 mm (pozioma)

1/3 strony

60 x 267 mm (pionowa) lub 195 x 85 mm (pozioma)

1/4 strony

50 x 267 mm (pionowa) lub 195 x 66 mm (pozioma)

junior page

120 x 166 mm
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REPRODUKCJA
• Macintosh/PC
Preferowane formaty
• plik PDF 1.3 stworzony z godnie ze specyfikacją
• bitmapy: .eps, .tif o jak najmniejszej kompresji, 300 dpi
• czarne teksty tylko w jednym kolorze Black , nadrukowane (overprint)
• nie przyjmujemy plików otwartych QuarkXPress, InDesign
• nie przyjmujemy plików JPG
• skala reprodukcji 1:1
• margines na obcięcie (spad): min 5 mm z każdej strony
• marginesy wewnętrzne: 10 mm
• ze względu na sposób oprawy, reklamy stron rozkładowych „zgubią” w rozwarciu egzemplarza
• ok. 7 mm zaprojektowanego obrazu
• jako wzór kolorystyczny wiążące są jedynie wydruki wykonane z odpowiednią kalibracją; właściwie wykonany proof
musi zawierać: pasek kontrolny Ugra/Fogra v2.0a lub v2.2a (służyć będzie do sprawdzenia z godności wydruku z profilem i nalepkę certyfikacji (granice tolerancji delty CieLab: kolory pierwszorzędowe dE 3.5, średnia dE<4, max dE<6.
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DRUK I OPRAWA
• offset 4 -kolorowy (CMYK)
• druk rolowy (wkład)
• druk arkuszowy ( okładka)
• 4 strona okładki lakierowana
• oprawa klejona
PAPIER
• wkład: LWC
• okładka: WFC
Profil kolorystyczny
• okładka: ISOcoated_v2_eci.icc
• wkład: PSO_MFC_papier_eci.icc

ftp: ftp.zwierciadlo.pl
login: reklama
Hasło: zW1eR@iAd70_11_02_2013
folder: _REKLAMY
opis pliku: SENS-klient-miesiac wydania-format,
np: SENS-nivea-12- 215X280.eps
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