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1. Grafický návrh

• ve formátech a nižšíGrafický návrh Corel Draw 11.0
bez průhledností – bez efektů typu čočka!!!

• , (Illustrator a InDesign do verze CS6, bez průhlednostíFormát EPS  AI, tiskové PDF
a aktivních efektů, podkladové vrstvy a efekty musí být sloučeny do jedné plochy – flattened)

• Rozlišení min. 300 dpi, hotový inzerát v přesné velikosti bez ořezů, ořezových
a pasovacích značek (viz. MODULY INZERCE)

• písmaNejmenší velikost 7 bodů, text převeden do křivek
• Navolení barev v režimu CMYK:

pouze ačerná 10 – 100 % magenta (purpurová) 10 – 100 %
nebo jejich kombinace
(NEPRACUJEME S PŘÍMÝMI BARVAMI!)
Při tvorbě inzerce doporučujeme zohlednit, že se jedná o tisk na žlutém novinovém
recyklovaném papíře a viditelnost rozdílných rastrů v tmavé (100 % černé, červené)
ploše je .spolehlivá při rozdílu 20 % hodnoty barvy

• V případě zasílání inzerátu ve formátu Adobe Illustrator – prosíme, pošlete fota i zvlášť
• V případě použití barvy – zadávejtečervené pouze jako MAGENTA
• zadávejte jako (ne dvoutón)Foto šedoškálové – ve Photoshopu volba režimu stupně šedi

Foto ve CMYK• – pracujte pouze s černým a magentovým kanálem barev

(blue+yellow – zůstávají čisté)
• Nepřijímáme grafické návrhy inzerátů v RGB!

Poznámka: náhled v JPGNávrhy posílejte navíc jako
kvůli kontrole textu, písma a vzhledu inzerátu

2. Text a logo

• ve formátu Microsoft Word 6.0/7.0Prostý text
pro Windows, Microsoft Excel 4.0 – 7.0

• (nepřidávat do textu inzerátu)Logo prosíme poslat zvlášť
ve vektorové formě (formát cdr, ai, eps, pdf)

3. Foto
• Formáty TIFF, obecný EPS, Photoshop EPS, PSD a JPG
• Rozlišení fotek – 300 dpi = 150 lpi

Takto připravené texty, fota a grafické návrhy inzerátů
lze posílat na e-mailovou adresu: anna@anna.cz
– schránka do velikosti 10 MB
nebo přiložit k Objednávce inzerce na www.anna.cz

Poznámka: V případě větších souborů, či pro rychlejší komunikaci,
lze použít komprimovací programy, např. WinZip, WinRAR
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