Ferry Quik Reklame
Wij sign het

Aanlever speciﬁcaties
Logo’s:
- Aanleveren als vectorbestand, opgemaakt in Adobe Illustrator (Ai- of EPS- bestand of dit opgeslagen als PDF-bestand)
- Zet alle tekst naar contour en vermeldt het gebruikte lettertype bij eventueel meerwerk.
- PMS kleuren meegeven aan het bestand en erbij vermelden.
Snijbestanden:
- Aanleveren als vectorbestand, opgemaakt in Adobe Illustrator (Ai- of EPS- bestand of dit opgeslagen als PDF-bestand)
- Geef aan welke schaal is gebruikt.
- Zet alle tekst naar contour en vermeldt het gebruikte lettertype bij eventueel meerwerk.
- Lijndiktes kunnen niet worden gesneden, gebruik daarom voor lijnen de padomtrek
- Geen verloop bij plotbestanden uit een effen kleur folie en geen geimporteerde bestanden gebruiken.
Autobelettering:
- AAanleveren als vectorbestand, opgemaakt in Adobe Illustrator (Ai- of EPS- bestand of dit opgeslagen als PDF-bestand)
- Gebruik de juiste schaaltekening, en laat de maten in de opmaak staan.
- Geef aan welke schaal is gebruikt.
- Zet alle tekst naar contour en vermeldt het gebruikte lettertype bij eventueel meerwerk
- Geen transparantie gebruiken in Illustrator.
- Lijndiktes kunnen niet worden gesneden, gebruik daarom voor lijnen de padomtrek.
Fullcolor printmateriaal:
- Photoshop bestanden als TIFF of EPS aanleveren in de juiste uitsnede met 3% aﬂoop.
- Gebruik in het Illustrator document een juiste resolutie ﬁle die op uiteindelijke formaat 100 DPI is.
- TIFF/EPS in CMYK aanleveren.
- PDF bestanden 1:1, formaat en vehouding in bestandsnaam verwerken.
- Resolutie op eindformaat, 1:1 100 DPI
Kleurgebruik
Er kan aangeleverd worden in zowel CMYK (Fogra-27 of ISO coated) als RGB (Adobe RGB
1998). Om een zo groot mogelijk kleurenspectrum te handhaven raden wij een RGB-kleurmodus
aan. U kunt gebruik maken van PMS-kleuren, echter worden deze steunkleuren in onze high-end
RIP’s volgens de “digitale kleurenwaaier” van Pantone omgerekend naar CMYK, geef deze PMS
kleuren altijd aan op de meegeleverde kleur proef. De naam van de PMS kleur dient altijd Pantone
C (coated) te zijn.
Algemeen:
- Vermeld de kleur van de lak van de auto, en gebruik deze ook in de opmaak.
- Vermeld de gewenste kleuren voor de belettering, bij voorkeur Pantone (PMS) kleuren
- PMS kleuren worden benaderd in snijvinyl of fullcolour print.
- Altijd een printje bijleveren met de maten erop vermeld.
- Controleer of het juiste type auto is gebruikt, met name bestelbussen kunnen nogal wat
variaties op hetzelfde model hebben. Hierbij wijken hoogte en lengte vaak af.
Ook van belang: gaat het om enkel- of dubbelcabine, achterdeuren met of zonder ramen.
- Voor aangeleverde bestanden, welke niet aan deze aanleverspeciﬁcaties voldoen, of waar geen
printje is bijgeleverd, kunnen wij extra kosten in rekening brengen.
Aanleveren mogelijk op:
- CD-rom
- E-mail, info@ferryquik.nl , niet groter dan 8 Mb.
- www.wetransfer.com
Aanleveren van de auto zelf:
- Het voertuig dient wasstraatschoon; ontdaan van oude belettering; vet- en lijmvrij te worden aangeleverd.
Mocht de oude belettering nog verwijderd moeten worden, dan zijn daar kosten aan verbonden.
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