125x375 cm méretű csepp alakú strandzászló
Szerkesztő sablon
1:10 méret, a 520 cm-es zászló rúdhoz.
A szagatott fekete vonal mentén lesz vágva,
a szagatott piros vonal mentén pedig a varrást jelöli.
A graﬁkát a teljes téglalap felületére kérjük elkészíteni.
A szürkével jelölt rész lesz a látható graﬁka.
Tervezési útmutató
A 2. oldalon lévő sablon vektoros formátumban
készült, így bármilyen szerkesztő programba
behúzható, majd nagyítsuk 10 szeres méretre.
A berajzolt vonalaknak köszönhetően látjuk,
hogy a graﬁkai elemeke hová helyezzük el.
A graﬁka elkészültekor töröljük a sablont.

Graﬁka leadási paraméterek
Az elkészült graﬁkát 1:1-es méretben kérjük,
optimálisan 150 dpi (min. 100dpi) felbontással
CMYK színrendszerben, beépített színproﬁllal,
LZW tömörítéses TIF vagy PDF formátumban.
A vektoros formátumú AI, EPS, CDR, PDF
mentések mellé kérünk egy jpg nézőképet is.

Graﬁka ellenőrzése
Az elkészült graﬁkai anyagot küldés előtt le
ellenőrizhetjük, ha Photoshopban, vagy Acrobat
Reader-ben valós méretre nagyítjuk, (ezt úgy
célszerű, hogy a vonalzó eszközt bekapcsoljuk és
addig nagyítjuk, amíg a monitoron lévő 1 cm
megfelel a vonalzón lévő 1 cm-nek. Ha ebben a
nagyatási méretben elmosódott vagy pixeles a
graﬁka, akkor nem jó a felbontás.
A kapott graﬁkákat nyomtatás előtt minőségileg
mindig leellenőrizzük. A nyomtatandó graﬁka
tartalmát nem ellenőrizzük, azért felelősséget
nem vállalunk!

A graﬁka küldése
A kész graﬁkai anyagot elektronikusan jutassa el
hozzánk, a kisebb fájlméreteket e-mailen, a
nagyobb méretű fájlokat óriáslevél küldő oldalak
segítségével (pl wetransfer, mammutmail).

Ha úgy érzi elakadt vagysegítségre van szüksége,
bátran keresse munkatársunkat!
A tervezéshez kellemes munkát kívánunk!

Minden, amire cégének a megjelenéshez szüksége lehet!
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Szerkesztő sablon
1:10 méret, a 520 cm-es zászló rúdhoz.
A szagatott fekete vonal mentén lesz vágva,
a szagatott piros vonal mentén pedig a varrást jelöli.
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