Specificaties

voor het aanleveren van print- en beletteringswerk

Om de productie van print- en beletteringswerken zo soepel
mogelijk te laten verlopen, vragen wij u onderstaande
aanwijzingen zorgvuldig door te nemen en op te volgen.
Geef deze specificaties direct aan degene die de bestanden voor
u gaat (op)maken. Uw DTP-er en/of reclamebureau weet precies
wat met onderstaande wordt bedoeld.
Huisstijlhandboek
Mocht u beschikken over een huisstijlhandboek, dan ontvangen
wij hiervan graag een (digitaal) exemplaar.
Algemeen
Lever bij elke opdracht een duidelijke opdrachtomschrijving,
waarin vermeld:
• Bestandsnaam printbestand
• Gewenste afmeting
• Aantal uit te voeren
• Gewenste leverdatum
• Contactgegevens van degene die de bestanden heeft opgemaakt
Kleuren
Alle documenten dienen te worden aangeleverd in CMYK mode.
Dit zijn de kleuren (cyaan, magenta, geel en zwart) waaruit de
prints worden opgebouwd.
Kleurenprofiel
U kunt in uw losse printbestanden de volgende 2 kleurprofielen
aanhouden:
• RGB (foto’s en JPG bestanden)
• CMYK (logo’s en vectorbestanden)
PMS kleuren
Wij gebruiken uw Pantone kleuren ter referentie voor andere
materialen zoals verf, folie en printwerk. Houdt u er rekening
mee dat door verschil in materialen en inkten de Pantonekleuren
slechts zo dicht mogelijk benaderd kunnen worden.
Resolutie printwerkbestanden
Bestanden aanleveren op reëel formaat (1:1) met een resolutie
van 100-150 dpi.
Beletteringsbestanden
Bestanden die uit folie gesneden moet worden, dienen altijd als
vectorbestand en als lettercontouren te worden aangeleverd.
Vermeld zo mogelijk de gewenste folie-kleurcode. Wij maken
doorgaans gebruik van de Avery 500-serie (mat!) voor standbouw
en de 700- en 900 serie voor buitengebruik.
Geen snij- en paskruizen
• Geen drukwerkmarkeringen zoals paskruizen en snijtekens
in het document plaatsen.
• Opmaak mag aflopend worden opgemaakt.

Geaccepteerde bestandsformaten en programma’s:
Adobe Illustrator
• Het is van groot belang dat alle in het bestand gebruikte
teksten en pictogrammen omgezet zijn naar lettercontouren
(vectoren).
• Let op de juiste kleurmodus (CMYK).
• Illustrator EPS/PDF is het meest betrouwbare bestandsformaat.
Photoshop
• Photoshop bestanden kunnen als PSD-, PDF, EPS of
TIFF bestand aangeleverd worden. Om de bestanden te
comprimeren kan het beste de ‘JPEG maximum kwaliteit’
instellingen gebruikt worden.
• Let op de juiste kleurmodus en resolutie (150dpi) van
gebruikte afbeeldingen.
Methode van aanleveren:
• CD / DVD
• Online media als Wetransfer.com
• Uw FTP-server (graag inloggegevens toevoegen)
• USB-stick
• E- mail: tot 8MB (welkom@igevents.nl)
Aanlevering van logo’s
Graag aanleveren in één van de volgende bestandsformaten:
• EPS - vectorbestand
• AI - Adobe Illustrator bestand
• PDF - vanuit Adobe Illustrator (vectoren)
Belangrijk aandachtspunt
Tekst omzetten naar lettercontouren, mits u het font apart aanlevert.
DTP-werk nodig?
Mocht u niet over gelegenheid beschikken om uw bestanden
productieklaar te maken, dan is er de mogelijkheid dat wij dit
voor u doen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.
Vragen over het aanleveren?
I&G EVENTS
Telefoon: 0481 – 365 130
E-mail: welkom@igevents.nl

