14-02-2019

AANLEVEREN AFFICHES
Als u er voor kiest om de affiches rechtstreeks bij ons aan te leveren dienen de affiches aan de volgende
eisen te voldoen:
Citydisplay:		
Triple-sign:		
Tijdelijke Reclamedisplay:

2 affiches per Citydisplay
3 affiches per Triple-sign
2-affiches Tijdelijke Reclamedisplay

Aantal reserve affiches:
10%
Formaat affiche:
840 x 1189 mm (bladspiegel)
Zetspiegel:		
780 x 1140 mm (zichtformaat)
Soort papier:		Eénzijdig, glad, houtvrij, 120 grams,
litho-posterpapier voorzien van blauwe
achterzijde
Aanlevertermijn:
Minimaal 14 dagen voor plaatsing.
Tekstontwerp affiche :
Aanpassing tekstontwerp:
Verzendkosten affiches voor eigen gebruik :

€ 125,00
€ 26,00
€ 25,00

Wij kunnen ook het ontwerp en/of drukwerk van de affiches verzorgen.
De tarieven kunt u bij ons opvragen.
Toeslagen (indien van toepassing):
Stroken plakken (voor plaatsing)
€ 1,50 per strook
Klein formaat plakken vanaf
€ 1,00 per affiche
Stroken drukken of tekst indrukken is ook mogelijk. De tarieven hiervan kunt u bij ons opvragen.
Extra diensten:
Wij plaatsen (driehoeks)borden in heel Nederland. De tarieven kunt u bij ons opvragen.
alle tarieven zijn exclusief BTW wijzigingen onder voorbehoud
Aanleveren van affiches altijd in Groningen.
Aanleveradres:
Hoffman Outdoor Media B.V.
Johan van Zwedenlaan 2
9744 DX GRONINGEN
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AANLEVERSPECIFICATIES DIGITAAL BESTAND
BESTANDSFORMATEN
Bestanden dienen aangeleverd te worden als Indesign-, Illustrator- of Photoshopbestand tot en met versrie CS5
of als PDF (Pdf standaard PDF/X-1a:2001)
ILLUSTRATIES EN LETTERTYPES
Houd er rekening mee dat ALLE gebruikte illustraties en lettertypes bijgeleverd moeten worden.
Indien mogelijk lettertypes omzetten naar contouren (curven/outlines).
FORMAAT
Het affiche dient op 840 x 1189 mm (bladspiegel) opgemaakt te worden.
De zetspiegel is 780 x 1140 mm. (zichtformaat) Teksten en logos dienen binnen de zetspiegel te staan.
Kleurvlakken e.d. mogen wel buiten de zetspiegel vallen.
Afloop rondom 3 mm
FULL COLOUR
Bij full colour dienen alle kleuren in CMYK opgebouwd te zijn. Alle gebruikte illustraties dienen in CMYK opgemaakt te zijn. Zorg er voor dat de optie steunkleur uit staat.
FOTO’S
Alle foto’s dienen minimaal 150 dpi te zijn. (Eindformaat)
AANLEVERING
Het bestand kan worden aangeleverd via e-mail.
E-MAIL
Bestanden die kleiner zijn dan 10 Mb kunt u mailen naar dtp@hoffman.info
Dit e-mailadres alleen gebruiken voor het versturen van bestanden.
VERZENDEN GROTE BESTANDEN
Grote bestanden die niet per mail kunnen worden verzonden kunt u aanleveren met de gratis online
verzendservice http://www.wetransfer.com
Dit is een zeer envoudige manier om grote bestanden te verzenden.
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