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WYMIAR REKLAMY

1/1 STRONY

(NA SPAD)

215 x  283 mm (w tym spad)

UWAGA:

Każda kartka będzie obcięta w trakcie procesu poligraficznego

z każdej strony po 5 mm !

Proszę to uwzględnić w projekcie

(m.in. nie umieszczać blisko krawędzi elementów,

które nie powinny zostać przypadkowo przycięte,

np. tekstów lub znaków firmowych).

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,

które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość:  minimum 300 dpi  (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1
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WYMIAR REKLAMY

1/1 STRONY

(W OBRĘBIE SZPALTY)

171 x 232 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze,

gdy Państwa grafika także jest na białym tle, które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi  (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/2 PION

(W OBRĘBIE SZPALTY)

82,5 x 232 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy

żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku,

informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle

– proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika

także jest na białym tle, które kończy obrys całości,

i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi

(całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje

mała czcionka, proszę zrobić reklamę w rozdzielczości

wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/4 PION

(W OBRĘBIE SZPALTY)

82,5 x 110 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,

które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/8 POZIOM

(W OBRĘBIE SZPALTY)

82,5 x 58 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,

które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość:  minimum 300 dpi  (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/6 POZIOM

(W OBRĘBIE SZPALTY)

171 x 39 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,

które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość:  minimum 300 dpi  (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/6 PION

(W OBRĘBIE SZPALTY)

82,5 x 78 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,

które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość:  minimum 300 dpi  (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/4 POZIOM

(W OBRĘBIE SZPALTY)

171 x 58 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,

które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość:  minimum 300 dpi  (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/3 POZIOM

(W OBRĘBIE SZPALTY)

171 x 78 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,

które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość:  minimum 300 dpi  (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/2 POZIOM

(W OBRĘBIE SZPALTY)

171 x 110 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,

które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość:  minimum 300 dpi  (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,

proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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WYMIAR REKLAMY

1/3 PION

(W OBRĘBIE

SZPALTY)

53 x 232 mm

Gotowy plik TIF wraz z PDF,

przygotowany wg podanych wyżej parametrów,

proszę umieścić na naszym FTP:

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy

żadnych elementów typu:

sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku,

informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle

– proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika

także jest na białym tle, które kończy obrys całości,

i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF

(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi

(całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje

mała czcionka, proszę zrobić reklamę w rozdzielczości

wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1
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