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Graag ontvangen wij van u, uw bedrijfslogo (huisstijl), mocht deze in uw bezit zijn. 

Anders is dit gemakkelijk aan te vragen bij de drukker die uw briefpapier en/of visitekaartjes verzorgd.

- Logo's ontvangen wij graag in lijnbestand zoals EPS of illustrator vorm.

- Graag de PMS Coated kleuren vermelden of aan het logo koppelen

- Bij teksten/letters graag het font in true-type of in AMF vorm bijvoegen.

   Is dit niet mogelijk dan laten omzetten in lijn-contouren en als logo aanleveren zoals hierboven 

   omschreven.

Als u graag fotobestanden verwerkt wil hebben op uw toepassing, deze graag als volgt aanleveren: 

-  De bestanden dienen te zijn zonder compressie.

-  Het liefst in het bestandsformaat waarin het is gemaakt, bij voorbeeld Photoshop .psd of

   anders . tiff  (geheel in lagen laten staan) 

-  Indien in Illustrator opgemaakt graag als een ai/eps aanleveren.

-  Zorg dat gekoppelde bestanden meegestuurd of ingesloten worden.

-  De resolutie/kwaliteit minimaal 70dpi op ware grootte van de afbeelding voor de  

   te gebruiken toepassing. (Denk aan => als de opmaak =10% dan 700dpi)

 - Is deze toepassing bijvoorbeeld een vrachtauto en de afbeelding is groter dan 2 x 2 meter 

   stellen we een minimum van 45dpi.

De opmaak van bestanden voor groot formaat kunnen het best op 10% worden gemaakt,

bij voorkeur met een aflopend beeld.

Kleurindeling CMYK, graag als bekend is met welk kleur profiel wordt gewerkt, deze insluiten.

(Let op een duidelijke kleuromschrijving/referentie bij nastreven van de huisstijl.)

Zorg dat gekoppelde bestanden meegestuurd of ingesloten worden.

We proberen zo waargetrouw mogelijk uw aanvraag in beeld te brengen voor uw beoordeling 

U ontvangt van ons dus een ontwerp voorstel.
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