Stadsmeubilair

Drukken van 2 m²-affiches
Technische fiche

2 m²

Clear Channel zorgt voor het drukken van de affiches. Het volstaat dat u ons de bestanden met uw
beeldmateriaal overmaakt:
• ofwel via het volgende FTP-adres:
FTP.CLEARCHANNEL.BE
Login: metra3
Wachtwoord: gagDovfa
Plaats de bestanden in de map “TO_CCB”.
•
ofwel via “WeTransfer” (https://www.wetransfer.com/) naar het volgende
adres: production@clearchannel.be
Als u zelf instaat voor het drukken van de affiches, gelieve er dan rekening mee te houden dat de
affiches 10 werkdagen vóór het begin van de campagne moeten worden geleverd.
Belangrijk
• Voor campagnes van 4 weken en meer bevelen we sterk aan dat de affiches worden gedrukt op
glanzend polyester. Vanaf 4 weken begint papier immers sterk te verslijten. Als uw campagne
minder dan 4 weken duurt, kunt u op papier drukken.
• Een aanplakkingstaks (TPB-nr.) moet in het zichtbare formaat worden gedrukt (112 cm B X 152 cm
H).
• In de gemeenten Kortrijk, Schilde, Schoten, Hoeilaart en Tervuren mogen de affiches enkel
Nederlandse tekst bevatten, elke andere taal is verboden!
Standaardformaat
Formaat van de affiche: 120 x 160 cm, mat gestreken 2 zijden, ten minste 135 g/m². Uiteindelijk
zichtbaar formaat: 112 x 152 cm (gecentreerd in dit formaat).
Nettoformaat bestand: 240 x 320 mm + valse snit van 5 mm op 1/5.
Veiligheidszone tekst: 216 x 296 mm.
In Gent bestaan er 2 formaten. Gelieve bij het zoeken of bij uw aankoop contact op te nemen met
onze teams om het gewenste of gereserveerde formaat van de affiche te verkrijgen. In Gent zijn
bepaalde affiches in het bovenvermelde standaardformaat.
Het andere formaat is het onderstaande:
Formaat van de affiche: 118,5 x 175 cm, mat gestreken 2 zijden, ten minste
135 g/m². Uiteindelijk zichtbaar formaat: 116 x 172 cm (gecentreerd in dit formaat).
Nettoformaat bestand: 237 x 350 mm + valse snit van 5 mm op 1/5.
Veiligheidszone tekst: 232 x 344 mm.
Bestandsafmetingen
Software: QuarkXPress 6 of vroegere versie, Creative Suite CS6 of vroegere versie.
Beeldformaat: Photoshop EPS (binaire codering), TIFF (zonder LZW-compressie).
Definitief formaat voor verzending naar drukkers: pdf-document in hoge resolutie
(gevectoriseerde fonts).
Kleurmodi: CMYK.
Digitale dragers: cd, dvd of FTP. Gelieve de gebruikte fonts mee te sturen / de fonts en de
geïmporteerde beelden te vectoriseren.
Nettoformaat bestand: 240 x 320 mm + valse snit van 5 mm op 1/5.
Veiligheidszone tekst: 216 x 296 mm (gecentreerd in het formaat).
Voor meer informatie
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