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Drukas fails
Drukas failam jābūt mērogā 1:1 ar rezolūciju 50-100 dpi vai 1:10 ar rezolūciju 
500-1000 dpi. Visiem attēliem jābūt augstā izšķirtspējā. Materiālam jābūt vienā 
failā. Failu formāti – pdf, tiff. Krāsas CMYK.  Plakāti tiek drukāti vienā gabalā, ar 
iespējamiem izņēmumiem plakātu drukai no divām daļām.

Pīlāri

Produkts
Līmējamie pīlāri
Gaismas pīlāri

Produkts
Plakāts
Plakāts

Plakāta izmērs
1350x2980 mm
1375x 2905 mm

Redzamā daļa
1350x2980 mm
1375x 2905 mm

Papīra specifikācija
Papīram, kas piemērots lietošanai vides reklāmā, jābūt nekrītotam, bezkoksnes, 
mitruma izturīgam, 120g/m²-150g/m². Izmantojiet plakātu papīru ar šķiedrām hori-
zontālā virzienā. Gaismas necaurlaidībai mitrumā jābūt vismaz 96% un gaismas 
necaurlaidībai sausumā – vismaz 98%. Norādītā gramu masa neietver svara pieau-
gumu papīra virsmas krītošanas rezultātā. Papīram jābūt atbilstošanam printēšanas 
tehnikai uz šķīdinātāju bāzes. Jāņem vērā, ka plakāti tiks pakļauti iepriekšējai 
mērcēšanai pirms izvietošanas.
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Pillars

Tintes izmantošana
Tintei jābūt atbilstošai vides reklāmas prasībai – izturēt laikapstākļu svārstības no 
lietus līdz saules staru tiešai iedarbībai, atrodoties vidē un nezaudējot krāsu inten-
sitāti līdz pat mēnesi ilgam laika periodam.

Izmantojiet tādu tinti un drukas tehniku, kas piemērota apstrādei ar līmi (cietes līme 
uz ūdens bāzes). Jāņem vērā, ka plakāti pirms līmēšanas tiek pakļauti mērcēšanai. 
Ņemiet vērā, ka glancētas tintes izmantošana var radīt atspīdumu no plakāta virs-
mas, samazinot izvietotās reklāmziņas redzamību un efektivitāti.

Pirms izmantojiet jaunu tinti vai jebkuru radušos šaubu gadījumā lūdzu sazinieties ar 
mūsu uzņēmuma tehniskās daļas speciālistiem.

Materiālu iesniegšana 
Drukas faili jāiesniedz vismaz 7 dienas pirms kampaņas sākuma, augšupielādei 
izmantojot Clear Channel Latvia mājas lapu: 
https://www.clearchannel.lv/nosutit-failus/

Obligāts nosacījums ir kampaņas dizainu pievienošana apskates failu ( jpg) formātā. 
Bez pievienota attēlu parauga, dizaini var netikt saskaņoti, kā arī Clear Channel 
Latvia neuzņemas atbildību par drukas materiālu atbilstību iecerētajam rezultātam.
Plakāti jāpiegādā uz Clear Channel Latvija noliktavu vismaz 5 dienas pirms kam-
paņas sākuma.

Piegādes adrese: Strazdumuižas iela 74, Rīga, LV-1024
T +371 67 221 777

Līmējamie plakāti tiek drukāti uz papīra ar zilo aizmuguri – (BBS 120 g/m2). 
Krāsas – 4/0.

Izgaismojamie plakāti tiek drukāti uz abpusēji pārklāta papīra, kas paredzēts izga-
ismošanai no aizmugures – 150g/m². Izmantojiet plakātu papīru ar šķiedrām hori-
zontālā virzienā. Iespējama vienpusēja un abpusēja apdruka ar diferencētu krāsu 
un attēlu intensitāti. 

Ja vēlaties izmantot cita veida papīru vai jebkuru radušos šaubu gadījumā, lūdzam 
sazināties ar mūsu uzņēmuma tehniskās daļas speciālistiem, lai veiktu plakātu 
drukas un izvietošanas testu.


