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GRAFIKAI KÖVETELMÉNYEK OFFSZET KÁRTYANYOMTATÁSHOZ

Általános követelmények







A grafikát elektronikus formában, 1:1 méretaránnyal, CMYK formátumban kérjük.
Az elkészült kártya mérete: 85,6 x 54 mm
A grafikát 89,6 x 58 mm méretűre kérjük kialakítani a 2-2 mm kifutó miatt.
A kártya végleges szélétől 3 mm-es sávban ne legyen se szöveg, se lényeges információ.
Kérjük a panton színek pontos meghatározását
A szövegek vektoros formában kerüljenek a grafikára, görbévé alakítva vagy csatolják a szükséges
fontkészletet.

Szoftver specifikus követelmények


Grafikát az alábbi programokkal vagy kiterjesztéssel kérjük: Adobe Illustrator(.ai), Photoshop(.psd),
.pdf

CorelDraw:



Direkt színek esetén ne alkalmazzanak szűrőket, átmeneteknél minden szín direkt szín legyen (a fehér
is az adott szín 0%-a legyen).
A vékony vonalak lehetőleg egy színből álljanak. (Amennyiben ez nem lehetséges, minimum 0,5 pt
legyen).

Photoshop:



A grafika színterének igazításához szükségünk lehet egy réteges verzióra az adott anyagból,
amennyiben lehetséges küldjék el számunkra.
A szövegeket a grafikára ne ebbe a programba rakják rá, hanem valamilyen vektorgrafikus vagy
tördelő program segítségével. Amennyiben ez nem megoldható (speciális effekt) úgy mindenképpen
szükségünk van a fontra.

PDF:



Minden kép legyen beágyazott és minimum 300 DPI-s.
A fontok legyenek beágyazva

Változó adatok




A mezőt töltse ki a megfelelő mérettel, színnel és háttérrel rendelkező szöveggel.
A grafikához mellékelje a változó mezők betűtípusát.
A változó adatokat MS Excel formátumban mellékelje a grafikához. A táblázatban 1 sor 1 változó
mezőt jelent. A táblázatban minden cellát „szöveg” formátumúra kérjük formázni.
 A változó fényképeket azonos méretre vágva kérjük. A fényképek mérete egyezzen a kártyán szereplő
fényképhely méretével. A képek nevei (kep.jpg) szerepeljenek az excel táblázat megfelelő oszlopában.
 Amennyiben a változó adatok domborítva kerülnek a kártyákra, felülről 1,5 cm, oldalról és alulról 0,50,5 cm-rel beljebb kell elhelyezkednie.
 A domborítást balra igazítva tervezzék meg.
A vonalkód színe fekete, az ajánlott háttér színe fehér, más színek esetén csökken a vonalkód olvashatósága.
Ahhoz hogy a vonalkódot könnyen le lehessen olvasni, a vonalkód körül min. 3 mm-es margót kell hagyni.
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