Hirdetési paraméterek 2017. május

A fekete szaggatott vonalon kívüli rész levágásra kerül.

168 mm

1/1 HIRDETÉS
MÉRETEK:
• Vágott méret (1/1): 168 x 235 mm
• + 5-5 mm kifutó (kifutó méret: 178x245)
• Tükör méret: 148 x 215 mm
LEADHATÓ FILEFORMÁTUMOK:

5 mm

148 mm
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DEKORELEM

Hasznos információk, szövegek, logo-k, piktogrammok és fontos képek a (világoskék kerettel
jelölt) tükröméreten belül helyezkedjenek el! (Természetesen a hirdetésen nem kell jelölni a
tükörméretet.) A háttérszín, háttérkép, dekorelemek kilóghatnak ebből a képzeletbeli keretből.

A kiadvány tényleges (vágott) méretét a fekete szaggatott vonal jelzi.

215 mm

235 mm

minimum 300 dpi felbontás, CMYK színbontás
pdf (preferált), tiff, eps, jpg, indd
(Vágójelek nem szükségesek, de ha vannak az jó.)
InDesign file-ok esetén a teljes pakkot kérjük fontokkal, linkekkel.

1/2 HIRDETÉS
MÉRETEK:

105 mm

• Tükör méret: (1/2) 148 x 105 mm
(Fél oldalas hirdetésnél nincs lehetőség kifutó méretre.)
LEADHATÓ FILEFORMÁTUMOK:
minimum 300 dpi felbontás, CMYK színbontás
pdf (preferált), tiff, eps, jpg, indd
InDesign file-ok esetén a teljes pakkot kérjük fontokkal, linkekkel.
DEKORELEM
148 mm

MÁSIK CÉG HIRDETÉSE

A kiadvány tényleges (vágott) méretét a fekete szaggatott vonal jelzi.
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