DollsHouse
Nederland
Technische specificaties
Alle advertenties moeten als PDF aangeleverd worden
1.1 PDF is vereist voor advertenties.
Adobe Acrobat 5.05 is de gewenste software voor PDF creaties. Bestanden dienen als Acrobat 3.0
compatible en als PDF bestand, CMYK kleuren met spaties en alle lettertypes aangeleverd te worden.
Advertentie dient met overloop aangeleverd te worden. Overloop moet rond om
de gehele pagina gehanteerd worden. Bestanden, gelijk aan PDF mogen niet
copy-dot scan zijn. JPEG images en multi lettertypes worden niet toegelaten.
(WIJ ACCEPTEREN GEEN SCHERM AFDRUKKEN VAN EEN INTERNET SITE)
Pagina markering moet in het ontwerp met minimum van 10pt. De ontwerper dient rekening te houden
met eventuele overprint van de advertenties. Specifieke aanduidingen dienen door middel van een
highlight aangegeven te worden. Een originele kopie dient geleverd te worden door middel van een
PDF bestand. Het bestand is de verantwoording van de ontwerper.
1.2 gesloten foto's:
Kleur van de foto's/plaatjes, CMYK - effectief. Resolutie 300 dpi; grijze foto's/plaatjes effectief resolutie
300 dpi; zwart/wit foto's/plaatjes/lijnwerk, effectief resolutie 600 dpi.
Plaatjes moeten in orginele staat blijven (voorbeeld: plaatje is 10 cm breed, hou het plaatje dan ook 10
cm breed; 300 dpi opslaan). Lijn ontwerpen mogen niet gescand zijn; 600 dpi opslaan. Als het document vanuit Illustrator ‘eps’ wordt opgeslagen, zorg dan dat u de lettertypes meestuurt samen met het
ontwerp.
1.3 Ik kan geen PDF maken!
Alternatief document samenstellen. Als het mogelijk is, uw advertentie opslaan als een TIF of gesloten
EPS (plaatjes, foto's en alle geconventerde lettertypes). Zorg ervoor dat deze allemaal gesloten opgeslagen worden. Zie hiervoor ook richtlijn 1.2
Wij accepteren de advertentie in de hieronderstaande programma's:
Photoshop Quark Xpress version 8.0 (zonder de plakscherm extensie)
& Adobe Illustrator CS2. Zorg ervoor dat alle ontwerpen in een seperate CMYK aangeleverd worden.
1.4 Geaccepteerde media
Compact Disc (PC) E-mail met een bijlage in het formaat zoals beschreven in 1.1 & 1.2
1.5 Advertentie formaat
Groottes worden aangeduid met de hoogte als eerste. A.U.B. orginele gro0tte sturen.
Niet vergeten: U moet een volledig formaat van een goedgekeurde print mee sturen.
Belangrijk
Als de lettertypes niet aangeleverd worden met dit document, zullen wij deze wijzigen in een van onze
lettertypes. Dolls House Nederland behoud het recht als er technische problemen ontstaan om alle
ontwerpen te wijzigen. Wij proberen dit dan te doen met behoud van het originele ontwerp.

