We optimize
your outdoor
campaign.

Aanleverspecificaties 2019
Vensters.
168,2 cm

168 cm

Formaat
166 cm

332 cm breed x 236 cm hoog
321 cm breed x 230 cm hoog
Wij raden aan om aan alle zijden minimaal 10 cm 		
marge binnen het zichtoppervlak aan te houden
voor teksten en afbeeldingen.
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Deel 1: boven, onder en
links 2 cm afloop.
Rechts 2 mm afloop.
Deel 2: Boven, onder en
rechts 2 cm afloop. Links
schoongesneden op
paskruis.

118 cm
166 cm

122 cm

Je levert drukwerk aan

118 cm

122 cm

Formaat:		
Zichtbaar oppervlak:
Marge:			
			
			

166 cm

Deel 3: idem als deel 1
Deel 4: idem als deel 2

Materiaal:
150 grams mat gestreken papier, speciaal diffuus 		
			voor lichtbakken.
Tegendruk:		
Ja, tenzij digitaal geprint.
Aantal:			
Volgens boeking plus reserve geldt:
			
< 50 vakken: 100% reserve
			
> 50 vakken: 75% reserve
Drukken:		
* In vier delen: volgens tekening rechtsboven.
			
De afloop dient aangegeven te worden door
			
paskruizen op de voor- en achterkant.
			
* Uit één deel: 336 x 240 cm. Dit is het
			
poster-formaat inclusief 2 cm afloop rondom.
Aanleveren posters: Twee weken voor aanvang van de campagne.
			
Plano op pallet. In het geval van meerdere uitingen, dit
			duidelijk zichtbaar aangeven.
Aanleveradres:
Outdoor Furniture Services
			
O.v.v. CCNL + adverteerder + ordernummer
			De Ooyen 25
			4191 PB Geldermalsen

De 8 gouden opmaaktips raadplegen?
Ga naar clearchannel.nl/toolkit

Wij verzorgen jouw drukwerk
Indeling:
Bestandsgrootte:
Opmaak: 		
Resolutie: 		
Kleur:
		

PDF
Maximaal 50 MB
5 mm afloop, met snijtekens. Opgemaakt als één bestand.
100 DPI bij 100%
CMYK

Aanleveren: 		
			

Via www.clearchannel.nl/aanleveren,
drie weken voor aanvang campagne.

Kleurproef: 		
Indien een kleurproef niet of niet tijdig is 			
			
aangeleverd, vervalt de aansprakelijkheid
			voor eventuele afwijkingen.

Nederland

