Aanleverspecificatie PlusCards

In deze aanleverspecificaties vindt u de richtlijnen voor digitale aanlevering van PlusCards® en PlusCards®-displays.

Productspecificaties PlusCards®

Materiaal PlusCards®: 260 gr/m² wit eenzijdig gestreken sulfaatkarton
Druktechniek: Offset
Afmetingen PlusCards®: 148 x 105 mm (A6-formaat)
Bijzonderheden: Voor de achterkant gelden restricties met betrekking tot het te bedrukken vlak; zie pagina 2

Bijzonderheden

Voor het vervaardigen van uw artwork voor de bedrukking heeft u een vector tekening van de stansvorm nodig. Deze is als het goed
is meegestuurd met deze specificaties anders kunt u deze bij ons opvragen.

Aanlevering digitaal bestand

Resolutie artwork: 300dpi op 100%
Bestandstype: CPDF/PDF
Deadline: 2 weken voor aanvang campagne
E-mail: traffic@altermedia.nl
Internet: www.wetransfer.com
O.v.v. (naam adverteerder)
Telefoon: 030 - 234 24 50

PlusCards

Aanleverspecificatie PlusCards
Opmaak artwork

Bestandsformaat: 148 x 105 mm (A6-formaat)
Marges bovenzijde en onderzijde: 5 mm
Marges linkerzijde en rechterzijde: 5 mm
Bleed: aflopend, 3 mm beeldmateriaal rondom
Resolutie artwork: 300dpi
Kleurprofiel: CMYK, PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw. Lever voor de nauwkeurige benadering van de PMS-kleuren
een kleur of PMS-referentie mee.
Extra: van ieder type artwork altijd 1 JPEG-versie mee leveren
Hieronder ziet u een werktekening waarin de plaats van het kader op de achterkant van de Pluscards® staat aangegeven. Van de
standaard opmaak van de achterzijde van de Pluscards® hebben wij een digitaal bestand dat u kunt toevoegen aan uw opmaak.
Mocht u deze niet hebben dan kunt u deze alsnog bij ons opvragen.
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Aanleverspecificatie Display

In deze aanleverspecificaties vindt u de richtlijnen voor digitale aanlevering van PlusCards® en PlusCards®-displays.
Productspecificaties PlusCards®-display
Materiaal PlusCards®-display: 220 gr/m² Chloorvrij ECF eenzijdig gestreken sulfaatkarton verlijmd met 125 gr/m² wit Kraft - Egolf 115
gr/m² Wellenstoff (dikte ca. 1,5 mm)
Druktechniek: Zeefdruk (let dus op met foto’s)
Afmetingen PlusCards®-display: Zie pagina 4 en 5 van dit document voor werktekening

Bijzonderheden

Voor het vervaardigen van uw artwork voor de bedrukking heeft u een vector-tekening van de stansvorm nodig. Deze is als het goed
is meegestuurd met deze specificaties anders kunt u deze bij ons opvragen.

Aanlevering digitaal bestand

Resolutie artwork: 300dpi op 100%
Bestandstype: CPDF/PDF
Deadline: 2 weken voor aanvang campagne
E-mail: traffic@altermedia.nl
Internet: www.wetransfer.com
O.v.v. (naam adverteerder)
Telefoon: 030 - 234 24 50
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Aanleverspecificatie Display
Werktekeningen PlusCards® staande variant

Hiervan is een vector-tekening beschikbaar. Mocht u deze nog niet hebben dan kunt u deze bij ons opvragen.

Opmaak artwork

Bleed: aflopend, 3 mm beeldmateriaal rondom
Resolutie artwork: 300dpi
Kleurprofiel: CMYK
PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw. Lever voor de nauwkeurige benadering van de PMS-kleuren een kleur of
PMS-referentie mee.
Extra:

van ieder type artwork altijd 1 JPEG-versie mee leveren
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Aanleverspecificatie Display
Werktekeningen PlusCards® liggende variant

Hiervan is een vector-tekening beschikbaar. Mocht u deze nog niet hebben dan kunt u deze bij ons opvragen.

Opmaak artwork

Bleed: aflopend, 3 mm beeldmateriaal rondom
Resolutie artwork: 300dpi
Kleurprofiel: CMYK, PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw. Lever voor de nauwkeurige benadering van de PMS-kleuren
een kleur of PMS-referentie mee.
Extra: van ieder type artwork altijd 1 JPEG-versie mee leveren
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