
Вимоги до рекламних матеріалів: СІТІ-ФОРМАТ 1,2х1,8 
 
Матеріал - папір 150 г / кв. м. Друк - одностороння, запечатка 4 + 0 або двостороння, 
запечатка 4 + 2. 
Габаритний розмір рекламного матеріалу: 1200х1800 мм. 
Поле рекламного матеріалу під запечатку: 1200х1800 мм. 
Видиме поле рекламного матеріалу: 1150х1740 мм 
Виконавець залишає за собою право відмовити в прийомі рекламних матеріалів, в 
випадку 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: 56-96 dpi 
 
Вимоги до рекламних матеріалів: СІТІ-ФОРМАТ 1,1х1,7 
Матеріал - папір 150 г / кв. м. Друк - одностороння, запечатка 4 + 0 або двостороння, 
запечатка 4 + 2. 
Габаритний розмір рекламного матеріалу: 1100х1700 мм. 
Поле рекламного матеріалу під запечатку: 1100х1700 мм. 
Видиме поле рекламного матеріалу: 1050х1640 мм 
Виконавець залишає за собою право відмовити в прийомі рекламних матеріалів, в 
випадку 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: 56-96 dpi. 
 


