Media info

Formáty a přesné rozměry inzerce CMYK a MK
Časopis je dle použitého papíru a počtu barev členěn do tří základních částí:
1. Přední stránky – černo-červená inzerce (MK).
2. Křídová plnobarevná část – hlavní část měsíčníku – barevné inzeráty (CMYK).
3. Zadní stránky – jednobarevná inzerce (K)
Formát časopisu je A4, tj. 210 x 297 mm. Vazba je V2, je zde nutno počítat s oblastí pro lepení, proto neumisťujte
text či obrázky do vzdálenosti menší než 5 mm od vnitřního okraje stránky.
Rozměry ploch jsou uvedeny ve formátu (šířka x výška) v milimetrech. Nejprve jsou uvedeny rozměry do zrcadla
sazby, v závorkách jsou dále uvedeny rozměry inzerce na spad. Hrubý formát inzerátu na spad (před ořezem) musí
být na spadových stranách rozšířen o 3 mm a zároveň 3 mm dovnitř inzerátu od ořezu nesmějí být umístěny žádné
podstatné informace, neboť mohou být při technologickém zpracování oříznuty.
1/1 A4 CMYK
180 x 272 do zrcadla
(210 x 297 na spad)

1/3 A4 na výšku
59 x 272 do zrcadla
(74 x 297 na spad)

1/2 A4 na šířku
180 x 131 do zrcadla
(210 x 148 na spad)

1/4 A4 na šířku
180 x 57 do zrcadla
(210 x 74 na spad)

1/2 A4 na výšku (pouze na MK)
90 x 272 do zrcadla
(105 x 297 na spad)

1/4 A4 růžek (pouze na MK)
87,5 x 134 do zrcadla
(105 x 148 na spad)

1/3 A4 na šířku
180 x 82 do zrcadla
(210 x 99 na spad)

podval
180 x 30
(určeno jen k produktovým článkům)

PODKLADY
Inzerci přijímáme pouze v datové podobě. (Na ﬁlmech nelze!)
PDF - nejvhodnější ve verzi 1.3 - Acrobat 4.0.
Obrazové podklady by měly mít min. rozlišení 300 dpi a měly by být v barevném prostoru CMYK nebo grayscale.
Zásadně nepřijímáme PDF soubory s více než 4 tiskovými CMYK pláty!
U ploch, které nejsou do zrcadla, vždy deﬁnujte nejméně 3 mm spad a značky umísťujte až za něj! Jiné formáty
prosím konzultujte.
(Nejvhodnější je formát v PDF/X – 1a. Nejjednodušší kontrolu můžete provést v Adobe Acrobatu od verze 6 v části
Document - Preﬂight – Proﬁles: PDF/X … veriﬁkací při spuštění testování.)
Objednávku je možno zaslat faxem nebo e-mailem. Bližší informace vám rádi poskytneme na níže uvedených
kontaktech.
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