
Wymagania 
techniczne 
projektów 

grafi cznych
Przyjmujemy nośniki danych:
- dysk CD, DVD
- pamięci przenośne
- dyski ZIP 100MB
- poczta e-mail: reklama@gazeta-wiesci.pl
- serwer ftp
- pliki mogą być skompresowane za pomocą ZIP lub RAR, powinny zawierać 10% danych naprawczych

Format grafi czny plików:
- CDR, AI, EPS, TIFF, PSD, PDF

Rozmiar projektów grafi cznych:
- projekty grafi czny powinny zostać wykonane zgodnie co do 1 mm, odpowiadający formatowi reklamy oraz z zamówioną 
  powierzchnią reklamy.

Czcionki:
- wszystkie czcionki w projekcie zamienione na krzywe
- czarna czcionka z jednej składowej (K=100%)
- minimalny rozmiar czcionki

- 5 pkt dla jednej składowej
- 8 pkt dla dwóch i więcej składowych

- Do tekstów w kontrze zalecamy pogrubioną czcionkę (bold)

Rozdzielczość:
Minimalna rozdzielczość grafi ki: 300 DPI

Kolory:
- wszystkie projekty grafi czne muszą być wykonane w przestrzeni kolorów CMYK
- suma składowych CMYK (total ink limit, maksymalne nafarbienie) nie może przekraczać 240%, zalecamy 220%, 
w przypadku przekroczenia, zostanie automatycznie zmniejszone do 240%
- proponujemy używać w tekście i małych elementach grafi cznych jak najmniejszej ilości składowej CMYK 
  (np. M+Y,  a nie C+M+Y)
- czarne teksty i elementy grafi czne wyłącznie z jednej składowej czarnej (K=100%)

Przesyłanie plików: 
przed wysłaniem projektu prosimy o kontakt z biurem reklamy bądź z osobą przyjmującą zamówienie, 
ułatwi to identyfi kację Państwa materiału. Prosimy o opisanie pliku w następujący sposób:
- poczta e-mail: temat powinien zawierać nazwę Klienta, nr wydania, nr zamówienia. Plik powinien być nazwany 
wg schematu: nazwaklienta_nr wydania np. service_05.tiff,
- serwer ftp: należy skontaktować się z biurem reklamy w celu otrzymania instrukcji,

Istnieje również możliwość przekazania projektów specjaliście który przyjmował reklamę.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą pod adresem e-mail: 
grafika@gazeta-wiesci.pl
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