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86 mm (szeroko�æ lewej szpalty, przy podziale 1/2) 86 mm (szeroko�æ prawej szpalty, przy podziale 1/2)
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WYMIARY STRONY MIESIÊCZNIKA �PULS�
(na przyk³adzie strony prawej)

178 x 261 mm (wymiar obszaru roboczego*)
205 x 295 mm (wymiar strony po obciêciu)

* obszar roboczy � p³aszczyzna, na której umieszczone s¹ teksty w szpaltach
i (standardowo) grafika niewychodz¹ca na spad

178 mm (szeroko�æ obszaru roboczego)
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WYMIAR REKLAMY

1/1 STRONY
(NA SPAD)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
215 X 305 mm

(uwzglêdniaj¹c w podanym wy¿ej wymiarze po 5 mm na spad z ka¿dej* strony).
* Proszê zrobiæ spad z ka¿dej strony, poniewa¿ nie zawsze wiadomo,

po której stronie (lewej czy prawej) ostatecznie reklama bêdzie umieszczona
(niepotrzebny spad po stronie wewnêtrznej zostanie skadrowany przed drukiem).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ równy obszarowi grafiki reklamy.

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej (max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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WYMIAR REKLAMY

1/2 STRONY
(PION NA 1/1 WYSOKO�CI
1/2 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
86 X 261 mm
(bez spadów).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ
równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna
ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obwódk¹ proszê
nie umieszczaæ ¿adnych elementów,
w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy
lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej
parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ,
jako pierwszy wyraz/wyrazy,
nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê
z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100)
lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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WYMIAR REKLAMY

1/4 STRONY
(PION NA 1/2 WYSOKO�CI
1/2 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
86 X 127,5 mm
(bez spadów).

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obrysem prostok¹tnej obwódki proszê nie umieszczaæ ¿adnych elementów,
w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)
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WYMIAR REKLAMY

1/8 STRONY
(POZIOM NA 1/8 WYSOKO�CI

1/2 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
86 X 60,8 mm
(bez spadów).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ
równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna
ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obrysem prostok¹tnej
obwódki proszê nie umieszczaæ ¿adnych
elementów, w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy
lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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WYMIAR REKLAMY

1/6 STRONY
(POZIOM NA 1/6 WYSOKO�CI

1/2 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
86 X 83 mm
(bez spadów).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ
równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna
ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obrysem prostok¹tnej
obwódki proszê nie umieszczaæ ¿adnych
elementów, w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy
lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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WYMIAR REKLAMY

1/8 STRONY
(POZIOM NA 1/8 WYSOKO�CI

1/1 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
178 X 27,4 mm
(bez spadów).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ
równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna
ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obrysem prostok¹tnej
obwódki proszê nie umieszczaæ ¿adnych
elementów, w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy
lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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WYMIAR REKLAMY

1/4 STRONY
(POZIOM NA 1/4 WYSOKO�CI

1/1 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
178 X 60,8 mm
(bez spadów).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ
równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna
ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obrysem prostok¹tnej
obwódki proszê nie umieszczaæ ¿adnych
elementów, w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy
lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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WYMIAR REKLAMY

1/3 STRONY
(POZIOM NA 1/3 WYSOKO�CI

1/1 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
178 X 83 mm
(bez spadów).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ
równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna
ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obrysem prostok¹tnej
obwódki proszê nie umieszczaæ ¿adnych
elementów, w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy
lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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WYMIAR REKLAMY

1/2 STRONY
(POZIOM NA 1/2 WYSOKO�CI

1/1 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
178 X 127,5 mm

(bez spadów).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obrysem prostok¹tnej obwódki proszê nie umieszczaæ ¿adnych elementów,
w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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WYMIAR REKLAMY

1/3 STRONY
(PION NA 1/1 WYSOKO�CI
1/3 PODSTAWY SZPALTY)

Proszê przygotowaæ reklamê
w wymiarze:

55,3 X 261 mm
(bez spadów).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy
¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku,
informacje kolorystyczne itp.
Obszar widocznego obrazu powinien byæ
równy obszarowi grafiki reklamy.

Je�li grafika ma obwódkê, taka zewnêtrzna
ramka powinna stanowiæ brzegowy
element obrazu (poza obwódk¹ proszê
nie umieszczaæ ¿adnych elementów,
w³¹cznie z bia³ym polem).

Format graficzny pliku: TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy
lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej
(max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej
parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ,
jako pierwszy wyraz/wyrazy,
nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê
z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.
Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100)
lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).
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BANER REKLAM0WY NA DOLE I STRONY OK£ADKI

Proszê przygotowaæ reklamê w wymiarze:
210 X 40 mm

(w tym spady 5 mm z prawej strony i od do³u).

Proszê nie umieszczaæ w grafice reklamy ¿adnych elementów typu:
sznyty ciêcia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne itp.

Obszar widocznego obrazu powinien byæ równy obszarowi grafiki reklamy.

W grafice baneru proszê nie stosowaæ obwódki.

Proszê nie umieszczaæ istotnych dla reklamy elementów zbyt blisko lini ciêcia (krawêdzi strony).

Format graficzny pliku: WY£¥CZNIE TIF
Tryb koloru: CMYK
Rozdzielczo�æ: 300 dpi **
Skala: 1:1

** w przypadku gdy grafika zawiera drobne elementy lub tekst pisany czcionk¹ o ma³ym rozmiarze
proszê zrobiæ reklamê w rozdzielczo�æ wy¿szej (max 600 dpi)

Gotowy plik TIF, przygotowany wg podanych wy¿ej parametrów, proszê umie�ciæ na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
u¿ytkownik: oil68-marketing
has³o: reklama1

Nazwa pliku powinna zawieraæ, jako pierwszy wyraz/wyrazy, nazwê reklamowanego produktu/firmy,
umo¿liwiaj¹c¹ jego identyfikacjê z prezentowan¹ grafik¹ i zleceniodawc¹.

Po dokonaniu transferu proszê o jego potwierdzenie
telefonicznie (668-373-100) lub e-mailem (marketing@oilwaw.org.pl).


