Warunki techniczne dla reklam
przygotowanych samodzielnie przez klienta
1. Materia³y mog¹ byæ przesy³ane poczt¹ elektroniczn¹.
Materia³y mog¹ byæ te¿ dostarczane na noœnikach elektronicznych:
• dyskietki 3 1/2" (1,44MB), mog¹ byæ spakowane programami ARJ lub ZIP (w takim wypadku w³aœciwe jest do³¹czenie programu w której reklama zosta³a spakowana),
• CD, CD/RW, DVD,
• pamiêæ flash (np. SD, miniSD, MS, XD, CF)
• pendrive.
2. Materia³ powinien byæ przygotowany w nastêpuj¹cych formatach:
• grafika rastrowa (np. Adobe Photoshop) w formacie eps z prewiev 75 dpi, tiff grayscale max 160 dpi,
tiff CMYK max 300 dpi, jpg CMYK max 300 dpi (zalecane)
• z innych programów (np. Corel Draw) w formacie tiff, jpg lub eps (wyeksportowane w rozdzielczoœci
300 dpi),
• w przypadku dostarczenia w formacie cdr nale¿y zamieniæ wszystkie teksty na krzywe, a wersja cdr
nie wy¿sza ni¿ 12.0
Nie przyjmujemy reklam w formacie doc.
3. Prosimy o zwróceniu bacznej uwagi na zamienienie wszystkich kolorów na rozbarwialne w CMYK.
Przy zapisywaniu reklam prosimy o zwrócenie baczniejszej uwagi, czy w danej pracy nie wystepuj¹:
kolory indeksowane, tryb duotone lub RGB (Photoshop), kolory PANTONE (Corel, Adobe Ilustrator, Quark). Je¿eli tak, to nale¿y je bezwzglêdnie zamieniæ na kolory rozbarwialne w trybie CMYK.
4. Wszystkie prace powinny uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce parametry: max TAC 240%, przyrost punktu dla
papierów gazetowych, generowanie czerni wg UCR dla papierów gazetowych 50% - 70% lub GCR
s³aba czerñ, limit czerni 96%.
5. Minimalny stopieñ pisma jednokolorowego:
- jednoelementowego 6 punktów
- dwuelementowego
8 punktów
Minimalny stopieñ pisma wielokolorowego:
- jednoelementowego 9 punktów
- dwuelementowego
10 punktów
Napisy w kontrze powinny byæ wykonane z wykorzystaniem koloru dominuj¹cego, a pozosta³e rozszerzone wzglêdem koloru dominuj¹cego. Do druku w kontrze nale¿y stosowaæ tylko fonty typu Bold nie
mniej ni¿ 10 pkt.
6. Zalecamy do³¹czenie kolorowego wydruku - w przypadku jego braku nie ponosimy odpowiedzialnoœci
za umieszczenie przez klienta na dysku b³êdnych plików b¹dŸ kolorów niezgodnych z oczekiwaniem
klienta. Tym samym traci on prawo reklamacji og³oszenia.
7. Prosimy o dok³adne opisywanie plików na dostarczonym dysku.
8. Nie ma mo¿liwoœci dostarczania materia³ów w formie klisz do druku.
9. Nie nanosimy ¿adnych poprawek w gotowych materia³ach.
10. Og³oszenia musz¹ byæ zrobione dok³adnie w przewidzianym wymiarze wed³ug siatki modu³owej
Gazety Œredzkiej.
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