Materialespecifikation
Skabelon
Ved endelig bookning af din ordre sender GO-CARD
skabelon + taglinenr. til brug for opsætning af kort.
Har du ikke modtaget en zippet skabelon, så rekvirer den hos din konsulent. Kender du ikke en professionel grafier henviser GO-CARD gerne til en.

Forside/bagside
Hvis ikke andet er meddelt pr. mail til GO-CARD er
standard, at alle højformatkort trykkes således, at
kortet får adresselinien nederst på bagsiden
Forside

Bagside

Materialet skal afleeres som trykklar PDF-fil.
Tagline nr.
På bagsiden af kortet skal der i taglinen, tilføjes dit
unikke tagline nr. i stedet for de 5 x’er. Kontroller
venligst at årstallet i taglinen er korrekt.

Opløsning
Materialet skal leveres i min. 300 dpi og max. 450
dpi.
3 mm + 148 mm + 3 mm

Indesigndokument
105 mm

148 mm

3 mm + 148 mm + 3 mm

3 mm + 105 mm + 3 mm

Indesigndokument
148 mm

105 mm

Format
(Størrelse)105 mm x 148 mm + beskæring og
skæremærker.

Export
Filerne skal være fremstillet til “Press-optimized” og
må ikke være farveseparerede. Kortene skal være
centrerede af hensyn til udskydningen.

3 mm + 105 mm + 3 mm

Skæring af kortet
Da der er tale om industriel grafisk produktio vil
nøjagtigheden i skæringen kunne variere.
Derfor skal der ved tryk til kant lægges 3-5 mm
ekstra beskæring ud over skæremærkerne.
Såfremt man ønsker en ramme om forside-motivet
skal man af samme årsag aldrig lave rammen mindre end 3 mm.

Fonte
Alle fonte/skrifter skal være inkludereti PDF’en.
Farver
Alle farver skal ligge i CMYK uden ICC-profiler
Prøvetryk
Vi opfordrer alle til at sende et godkendt korrekturprint til kontrol af elementer og skrifttyper.
Ønsker du at godkende farverne på dit kort, kan du
mod betaling rekvirere et prøvetryk fra os. Desuden
skal du være opmærksom på, at du skal indlevere
din PDF to dage før deadline, såfremt dette ønskes.
Navngivning
Filen navngives således: #taglinenr_annoncør
Indlevering
Fejlfrit materiale sendes som trykklar PDF pr. mail
til: materiale@go-card.dk
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