Informācija par drukas darbu izejmateriālu sagatavošanu
Plakātu formāts Clear Channel Latvia stendu virsmām –
1. līmējamie plakāti – formāts 1,35 m x 2,98 m
Papīra specifikācija līmētajiem plakātiem
Papīram, kas piemērots lietošanai vides reklāmā, jābūt nekrītotam papīram,
bezkoksnes, mitruma izturīgam, vismaz 120 g/m2. Vienmēr izmantojiet plakātu
papīru ar šķiedrām horizontālā virzienā.
Norādītā gramu masa neietver svara pieaugumu papīra virsmas krītošanas
rezultātā. Gaismas necaurlaidībai mitrumā jābūt vismaz 96% un gaismas
necaurlaidībai sausumā – vismaz 98%. Ir svarīgi, lai visam piegādātajam
papīram būtu horizontālais šķiedras-graudu virziens.
Līmējamie plakāti tiek drukāti uz papīra ar zilo aizmuguri – (BBS 120 g/m2).
Krāsas – 4/0, standartā druka no 1 daļas – digitālā druka, 2 daļām –
sietspiedē.
2. plakāti izgaismotajiem stendiem – formāts 1,375 m x 2,905 m
Izgaismojamie plakāti tiek drukāti uz abpusēji pārklāta papīra, kas paredzēts
izgaismošanai no aizmugures – 150 g/m2. Vienmēr izmantojiet plakātu papīru
ar šķiedrām horizontālā virzienā.
Iespējama vienpusēja un abpusēja apdruka ar diferencētu krāsu un attēlu
intensitāti (4/0 ; 4/2; 4/4/; diena&nakts)
Izgaismojamo plakātu izgatavošana iespējama –
1. Plakāti tiek drukāti uz 150 g/m2 abpusēji pārklāta papīra, no divām
daļām. Abas daļas savstarpēji saaustā savienojumā. Iespējama
diferencēta krāsu un attēla intensitāte.
2. Plakāti tiek drukāti uz 150 g/m2 abpusēji pārklāta papīra no vienas
daļas.Iespējama diferencēta krāsu un attēla intensitāte.
3. Ir svarīgi, lai visam piegādātajam papīram būtu horizontālais šķiedrasgraudu virziens.
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Ierakstu nesēji un izejmateriālu pārsūtīšanas iespējas:
Zip 100, Jaz 1GB/2GB, CD-ROM, FTP serveris.
Failu formāti:
Adobe Photoshop v.7, Adobe Illustrator v.10, Macromedia Freehand v.8,
PageMaker v.7
Visām augšminētajām programmām mēs varam izmantot materiālus, kas
sagatavoti līdzvērtīgā vai zemāk numurētā versijā.
Ja izejmateriāli sagatavoti Illustrator, mums nepieciešama pievienota pilna
attēla versija – JPG fails.
Fontus nebūtu nepieciešams pievienot, ja teksts ir konvertēts „curve format“.
Visām krāsām jābūt sastādītām CMYK, eventuāli uzrādījumiem Pantone krāsu
skalā. (All colours should be composed from CMYK components, eventually
specified according to the PANTONE scale)
Plakāta dizainā izmantojot maza izmēra fontus, šo dizaina fragmentu
nepieciešams palielināt un atsūtīt apskates JPG failu uz printera
izdrukājamā salasāmā izšķirtspējā!
Izejmateriālu sagatavošana lielformāta iespieddarbiem:
lielformāta plakāti: samazināta attiecība 1:10
rastra transformācijas leņķi: C 15°, M 75°, Y 0°, K 45°
Punkta formāts: elliptical
izejmateriālu izšķirtspēja: 300 dpi attiecīgajā rezolūcijā
* Piezīme: lūdzam neizvietot tekstu un logotipus 5 cm attālumā no plakāta
malas
SIA “Clear Channel Latvia” neatbild par plakātu tehnisko stāvokli reklāmas
izvietošanas laikā, ja drukas pasūtījums nav veikts caur SIA “Clear Channel
Latvia”.
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