MAKETO RUOŠIMO INSTRUKCIJOS
Mobilūs ištraukiami stendai 85x200 cm (Roll-up)
REIKALAVIMAI MAKETUI
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Šriftai turi būti paversti kreivėmis (Curves/Outlines).
Simboliai turi būti paversti į objektus.
Failai turi būti paruošti CMYK spalvų profiliu.
Rezoliucija: 1:1 mastelyje – min. 150 DPI, 1:10 mastelyje – min. 800 DPI.
Maketus reikia pateikti PDF, TIFF arba JPG formatu.
PDF/JPG failai turi būti užsaugoti su „Highest Quality Print“
nustatymais, o TIFF failai - su „LZW Compression“ parinktimi.
Atsiųstame faile neturi būti jokių pospaudiminių žymių
(pvz.: Crop marks, Cut line ir t.t.).
Kiekvienas maketas turi būti atsiunčiamas atskiruose failuose.

MAKETO IŠMATAVIMAI
▪ Plotis: 850 mm, aukštis: 2040 mm
▪ Užlaidos: 2 mm iš visų pusių
▪ Matmenys su užlaidomis: 854 x 2044 mm

Užlaidos
Pagamintas plakato dydis

Pagamintas plakato dydis (850 x 2040 mm)
2 mm užlaidos (854 x 2044 mm)
Nematoma/klijavimo (25 mm) dalis
Saugos zona (60 mm)
Apkalimas (12 mm)

MAKETO RUOŠIMO INSTRUKCIJOS
Mobilūs ištraukiami stendai 100x200 cm (Roll-up)
REIKALAVIMAI MAKETUI
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Šriftai turi būti paversti kreivėmis (Curves/Outlines).
Simboliai turi būti paversti į objektus.
Failai turi būti paruošti CMYK spalvų profiliu.
Rezoliucija: 1:1 mastelyje – min. 150 DPI, 1:10 mastelyje – min. 800 DPI.
Maketus reikia pateikti PDF, TIFF arba JPG formatu.
PDF/JPG failai turi būti užsaugoti su „Highest Quality Print“
nustatymais, o TIFF failai - su „LZW Compression“ parinktimi.
Atsiųstame faile neturi būti jokių pospaudiminių žymių
(pvz.: Crop marks, Cut line ir t.t.).
Kiekvienas maketas turi būti atsiunčiamas atskiruose failuose.

MAKETO IŠMATAVIMAI
▪ Plotis: 1000 mm, aukštis: 2040 mm
▪ Užlaidos: 2 mm iš visų pusių
▪ Matmenys su užlaidomis: 1004 x 2044 mm

Užlaidos
Pagamintas plakato dydis

Pagamintas plakato dydis (1000 x 2040 mm)
2 mm užlaidos (1004 x 2044 mm)
Nematoma/klijavimo (25 mm) dalis
Saugos zona (60 mm)
Apkalimas (12 mm)

MAKETO RUOŠIMO INSTRUKCIJOS
Mobilūs ištraukiami stendai 150x200 cm (Roll-up)
REIKALAVIMAI MAKETUI
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Šriftai turi būti paversti kreivėmis (Curves/Outlines).
Simboliai turi būti paversti į objektus.
Failai turi būti paruošti CMYK spalvų profiliu.
Rezoliucija: 1:1 mastelyje – min. 150 DPI, 1:10 mastelyje – min. 800 DPI.
Maketus reikia pateikti PDF, TIFF arba JPG formatu.
PDF/JPG failai turi būti užsaugoti su „Highest Quality Print“
nustatymais, o TIFF failai - su „LZW Compression“ parinktimi.
Atsiųstame faile neturi būti jokių pospaudiminių žymių
(pvz.: Crop marks, Cut line ir t.t.).
Kiekvienas maketas turi būti atsiunčiamas atskiruose failuose.

MAKETO IŠMATAVIMAI
▪ Plotis: 1500 mm, aukštis: 2040 mm
▪ Užlaidos: 2 mm iš visų pusių
▪ Matmenys su užlaidomis: 1004 x 2044 mm

Užlaidos
Pagamintas plakato dydis

Pagamintas plakato dydis (1500 x 2040 mm)
2 mm užlaidos (1504 x 2044 mm)
Nematoma/klijavimo (25 mm) dalis
Saugos zona (60 mm)
Apkalimas (12 mm)

