Aanleverspecificatie Spiegelsticker

Productspecificaties

Materiaal: Transparant of wit vinyl met semipermanente belijming
Druktechniek: Digitaal printen

Restricties

Spiegelstickers dienen een ludiek karakter te hebben. Spiegelstickers kunnen niet worden ingezet voor communicatie van aanbiedingen of andere salespromoties. En plaatsing is te allen tijde onder voorbehoud van goedkeuring door Altermedia.

Spiegelsticker

Aanleverspecificatie Spiegelsticker
Opmaak artwork Witte sticker
Formaat: maximaal 250 cm2.

Houd rekening met het gegeven dat het geplaatst moet worden op een spiegel.
Dus 2,5 bij 100 cm is in de praktijk bijvoorbeeld niet wenselijk.
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.
Fonts: omzetten naar lettercontouren
Stansvorm: Het is mogelijk om uw beeld uit te snijden. Lever daarom altijd een snijtekening aan.
Let op: het kan dat - om technische reden - van deze snijtekening wordt afgeweken.

Opmaak artwork Transparante sticker
Formaat: maximaal 250 cm2.

Houd rekening met het gegeven dat het geplaatst moet worden op een spiegel.
Dus 2,5 bij 100 cm is in de praktijk bijvoorbeeld niet wenselijk.
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.
Fonts: omzetten naar lettercontouren
Stansvorm: Het is mogelijk om uw beeld uit te snijden. Lever daarom altijd een snijtekening aan.
Let op: het kan dat - om technische reden - van deze snijtekening wordt afgeweken.
Transparant met wit laten bedrukken?
Wanneer u kiest voor een transparante sticker met witte tekst lever het bestand dan als volgt aan:
Bestands opbouw:
• 1 laag (onderste)= dek laag wit (“DurstWhite” / (C0%, M40%, Y0%, K0%)
• 1 laag (bovenste)= kleur laag
Formaat: maximaal 250 cm2.
Houd rekening met het gegeven dat het geplaatst moet worden op een spiegel.
Dus 2,5 bij 100 cm is in de praktijk bijvoorbeeld niet wenselijk.
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.
Fonts: omzetten naar lettercontouren
Stansvorm: Het is mogelijk om uw beeld uit te snijden. Lever daarom altijd een snijtekening aan.
Let op: het kan dat - om technische reden - van deze snijtekening wordt afgeweken.
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PDF export

PDF: PDF/X1-a 2001
Afloop: 3 mm
Snijtekens: ja

Aanlevering digitaal bestand

Resolutie artwork: 300dpi op 100%
Bestandstype: CPDF/PDF/Open bestand
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

Aanlevering gereed materiaal

Tenzij anders is overeengekomen is het niet mogelijk om spiegelstickers kant-en-klaar aan te leveren. Dit heeft te maken met de specifiekheid van het materiaal in combinatie met de lijmlaag. Dit doen wij om onze locaties te garanderen dat de stickers na de campagne zonder gevolgen aan het interieur door ons kunnen worden verwijderd.
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