Aanleverspecificatie Spiegelsticker

Productspecificaties

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

Restricties

Creatie: Spiegelstickers dienen een ludiek karakter te hebben. Spiegelstickers kunnen niet worden
		 ingezet voor communicatie van aanbiedingen of andere salespromoties. En plaatsing is ten
		 allen tijde onder voorbehoud van goedkeuring door Altermedia.
Formaat: Totale oppervlakte sticker per spiegel 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.
					

Transparante sticker of witte sticker?

		
Witte sticker:
• Indien in uw opmaak wit voorkomt moet gekozen worden voor een witte sticker. Een wit vlak
		 printen is namelijk niet mogelijk met digitaal printen.
• Indien u binnen de opmaak toch op bepaalde delen het effect van de spiegel naar voren wilt
		 laten komen, dan is dat wel mogelijk door middel van wegsnijden. Lever daarvoor een
		 snijtekening aan.
		
Transparante sticker:
• Indien in uw opmaak geen wit voorkom, en u wilt graag dat bepaalde delen van de opmaak
		 transparant zijn, moet er gekozen worden voor een transparante sticker.
• Let op: Een wit vlak printen op een transparante sticker is niet mogelijk. Alles wat in uw op		 maak wit is wordt niet bedrukt en daarom transparant.
• Tekst (transparant of bedrukt) is op een spiegel zeer slecht leesbaar.
		 Kies daarom altijd voor een kleur (geen wit).
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Fonts omzetten naar vectoren.
Bij los staande beelden minimaal 3mm bleed meegeven vanwegen uitstansen.
Geef in uw toelichting duidelijk aan of u de sticker bedrukt wilt hebben op wit of
transparant Vinyl. Indien dit niet wordt aangegeven wordt naar ons inzicht hierin
een keuze gemaakt waartegen in een later stadium niet geaggendeerd kan worden.
Wanneer u kiest voor een transparante sticker lever dan apart een bestand aan
waarin het totaal te bedrukken oppervlakte (beeldmateriaal, tekst, logo, etc) zwart is.
Het is mogelijk om uw beeld uit te snijden, ook losse delen zoals wolken,
tekstballonnen etc. Lever daarom altijd een snijtekening aan.
Let op: het kan dat - om technische reden - van deze snijtekening wordt afgeweken.
PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw. Lever voor de nauwkeurige benadering
van de PMS-kleuren een kleur of PMS-referentie mee.
Aanleveren als open bestand of Certified PDF mogelijk.
Om problemen met fonts te voorkomen, deze altijd omzetten naar contouren.
Van ieder type art-work altijd 1 JPEG-versie meeleveren
Standaard zijn alle offertes en prijsafspraken gebaseerd op 1 type art-work. Indien
meerdere type art-work worden aangeleverd brengt dat – tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen – altijd meerkosten met zich mee. Controleer dus voor
aanlevering wat hierover in de opdrachtbevestiging staat vermeld!
Zonder kleurproef geeft Altermedia geen kleurgarantie. Met kleurproef geeft
Altermedia kleurgarantie met toegestane afwijking van in de branche
geaccepteerde marges voor hoge kwaliteit digitaal print werk.
Voor 100% kleurgarantie dient de opdrachtgever aanwezig te zijn bij de pers.

Aanlevering digitaal bestand

Beeld: 300dpi op 100%
Bestand: EPS - lagen opbouw / openbestand
Deadline: 2 weken voor aanvang campagne
E-mail: traffic@altermedia.nl
Internet: www.wetransfer.com
CD: Voorveste 11
		 O.v.v. (naam adverteerder)
		
3992 DC Houten

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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