Constumized reclame!

Richtlijnen voor het aanleveren van gegevens bij reclamemateriaal met een eigen logo

Bestandsformaat:
Om uw logo te kunnen prepareren voor het drukproces, moeten wij kunnen beschikken over een logo
dat daadwerkelijk geschikt is om te worden afgedrukt. Dit zijn zogenoemde verctor bestanden die tot elk
willekeurig formaat zijn aan te passen. Bij vectorbestanden zijn alle onderdelen ‚los‘ opgeslagen in curves
(„paden“) en niet als beeldpunten (zogeheten pixels) of als foto‘s.
Dit geldt eveneens voor de gebruikte lettertypes, want ook die moeten als vector bestand zijn opgeslagen.
Omdat het gebruikte lettertype in de regel niet bekend is bij ons, zou deze niet goed weergegeven kunnen
worden.
Wij kunnen de volgende bestandsformaten verwerken: EPS, AI, TIF, PDF
(PDF kan worden geprint, maar wij kunnen hierbij niet controleren of alle gegevens ook werkelijk zijn
opgeslagen in de CMYK-kleurmodus – een verkeerde kleurmodus kan afbreuk doen aan de printkwaliteit)
Aangezien alle bovengenoemde bestandsformaten zowel onderdelen als foto‘s kunnen bevatten, moet erop
worden gelet dat in het bestand ook werkelijk in de juiste fromaten is opgeslagen. Wanneer het logo bijv.
Alleen wordt ingescand en vervolgens wordt opgeslagen als EPS-bestand, bevat het bestand slechts een
afbeelding omdat een scanner alleen afbeeldingen kan genereren en geen onderdelen. Zulke bestanden
kunnen door ons niet worden verwerkt!
Drukkleuren:
Prints met speciale kleuren, zoals Pantone- of HKS-kleuren, zijn niet mogelijk. Daarom moeten alle logo‘s
ook worden aangeleverd in CMYK.
Drukformaat:
Voor het grootformaat print en de grote banners moet het logo voor een afmeting van ca. 100 x 30 cm te
printen zijn.
Aanleveren van printdata:
Stuur al uw printdata s.v.p. naar het volgende e-mailadres: pfe@blooms.de.
Heeft u nog vragen over het aanleveren van data of voor de verdere procedures ?
Dan kunt u ons gerust opbellen. U kunt ons bereiken op nummer: +49-(0)2102-9644-16.
Marina Winkel zal u graag van dienst zijn bij alles wat er komt kijken om uw reclamemateriaal een
persoonlijk tintje te geven.
Wanneer u een bestand per psot naar ons op wilt sturen, adresseert u dat dan aan:
Pelargonien for Europe
c/o BLOOM’s GmbH
Marina Winkel
Halskestrasse 46
40880 Ratingen Duitsland
Uw akkoord voor het ter perse gaan:
Voordat wij gaan drukken ontvangt u van ons een document waarmee u zich akkoord moet verklaren met het
ter per se gaan van uw logo. Wij verzoeken u daarvoor een e-mailadres en een telefoonnummer op te geven.

BELANGRIJK!
Bij logo‘s zonder kader moeten wij gebruikmaken van een achtergrondkleur. Wanneer u zelf niet
beschikt over persklare data voor een logo, kunnen die worden aangemaakt door onze grafici. Dat
brengt extra kosten met zich mee, afhankelijk van de hoeveelheid werk. Zodra wij de beschikking
hebben over de data voor uw logo, kunnen we een prijsopgaaf maken. Uiteraard kunt u wat ons
betreft daarna vrij beschikken over het bestand met uw logo.
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DE SAMENSTELLER VAN DEZE PROMOTIECAMPAGNE IS ALS ENIGE
VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD ERVAN. DE EUROPESE
COMMISSIE EN HET UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR CONSUMENTEN,
GEZONDHEID, LANDBOUW EN VOEDING (CHAFEA) AANVAARDEN
GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK DAT KAN WORDEN
GEMAAKT VAN DE INFORMATIE DIE HET CAMPAGNEMATERIAAL BEVAT.

