Вимоги до рекламних матеріалів: БІЛБОРД
Вимоги до паперових рекламних матеріалів
Папір Blue backside 120 г / кв. м., друк - одностороння, запечатка 4 + 0, печатка повинна
бать виконана на 10-ти фрагментах. Габаритний розмір паперового рекламного матеріалу:
6000х3000 мм, поле паперового рекламного матеріалу під запечатку: 6000х3000 мм.
Просимо врахувати при підготовці макета, що правий і верхній краї зображення можуть
бути «втрачені». Це пов'язано з нестабільністю параметрів паперу навіть в межах однієї
поставленої партії. У зв'язку з цим не рекомендується використовувати в макеті
обмежують рамки по краю зображення. При розміщенні такого сюжету компанія не
несе відповідальності за зрізання однієї або декількох сторін такої рамки.
Вимоги до рекламних матеріалів з вінілу
Вініл Frontlit, матовий, високоміцний, 100% поліестерна нитка, 7/7 на см2, вага: 600
гр / м2, температурна стійкість: від -30 до +70 С, прозорість: 10%, світлостійкість: 7-8,
фортеця на розрив при силі натягу 2500 N / 5 см, стійкість до займання: категорія M4,
DIN 75200. Друк - одностороння, запечатка 4 + 0. Габаритний розмір рекламного
матеріалу: 6200х3000 мм. Зверху і знизу суцільна (без входів) проклейка - посилення
висотою 10 см по всій ширині рекламного матеріалу (6200 мм). Білі поля - зліва і справа
по 10 см. Поле рекламного матеріалу під. запечатку: 6000х3000 мм, видиме поле постера:
6000х3000 мм. Поле, рекомендоване для розміщення важливої інформації: 5800х2800 мм
(Щодо центру рекламного матеріалу).
Також настійно рекомендуємо все важливі і значущі елементи макета не розміщувати
ближче:
• 5 - 10 см від краю (1% від розміру плаката) для друку на твердих матеріалах вініл,
бекліт, пр.
• 10 - 20 см від краю (2,5% від розміру плаката) для друку на папері .
Виконавець залишає за собою право відмовити в прийомі рекламних матеріалів, в разі
їх невідповідності вище позначених вимогам.
Вимоги до файлу оригінал-макету для струменевого широкоформатного друку
Прийнятні формати:
• Колірна модель: CMYK
• Растрові зображення в форматах TIF (без компресії і шарів), EPS (JPEG maximum quality).
• Допускається передача макетів в шарах в форматі PSD (Adobe Photoshop 5.xx - 13.0
(CS3)) . В цьому випадку до макету ОБОВ'ЯЗКОВО докладати превью і використані шрифти.
• Векторні зображення в форматах EPS , AI (Adobe Illustrator 8.хх - 13.0 (CS3)).
Всі шрифти повинні бути переведені в криві.
• Файли передачі даних PDF , створені за допомогою Acrobat Distiller (5.xx - 8.xx) .
Макети в Corel Draw або інших невказаних вище форматах не приймаються!
• Колірна модель: CMYK
• Масштаб: 1:1
• Дозвіл: 40 dpi

