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✓ PODKLADY PRO VÝROBU INZERCE
V PREPRESS ECONOMIA a.s.

TEXTY elektronicky Word (pouze text bez úprav, rámečků, obrázků, log a po-
dobně), T.602

FOTOGRAFIE černobílé i barevné, max. formát A3, lesklý polokarton

DIAPOZITIVY profesionální provedení – max. formát A4

LOGA, PEROKRESBY papír do formátu A3, barvy uvedené v systémech CMYK nebo
Pantone (pouze originál kresby nebo profesionální tisky)

Nekvalitní podklady k výrobě inzerátů jako kopie z rozmnožovacích strojů, faxy,
výjezdy z barevných tiskáren, rastrované fotografie nebo fotografie na velvetovém
papíře nebudou přijaty. Nekvalitní datové soubory budou (vždy na písemnou
žádost klienta a v rámci možností) upraveny na místě, event. při naprosto nevyho-
vujícím stavu vráceny k přepracování. O kvalitě dodaných podkladů rozhoduje
vždy kvalifikovaný grafik na vstupu inzertních podkladů.

✓ KOMPLETNĚ ZLOMENÉ INZERÁTY

PŘÍPUSTNÉ FORMÁTY SOUBORŮ

Rozlišení pro obrázky použité v inzerátech pro HN 200 DPI, pro časopisy 300 DPI,
pérovky vždy 600 DPI.

• Plnohodnotné tiskové PDF (PS): verze *.pdf 1.4 a nižší, nepoužívat RGB a LAB
barevný prostor.

• Quark XPress 4.1 a nižší (MAC): sbalený dokument, dodat všechny fonty, obráz-
ky a loga.

• Corel Daw 11 a nižší, formáty *.cdr a *.wmf: použité fonty rozebrat do křivek,
barevné inzeráty ve CMYK, černobílé ve stupních šedi, nepoužívat RGB. Možnost
exportu do *.eps za stejných podmínek.

• Ilustrátor EPS (MAC, PC): verze 10.0 a nižší, písma v křivkách.

• Rastrované celoinzertní podklady (nedoporučuje se): Photoshop (TIF, EPS)
300 až 600 DPI.

V zájmu plynulé datové komunikace mezi Economií a.s. a tiskárnou je nutné do-
držet orientační maximální datové limity pro jednotlivé inzeráty takto: 1/1 strany
60 MB, 1/2 strany 15 MB a 1/4 strany 7 MB.

Inzeráty, které budou z důvodu složitější grafiky (nikoliv nevhodného zpracování)
datově náročnější, bude nutné individuálně projednat.

Pro černobílou i barevnou inzerci musí mít negativní písmo v plochách tyto hodnoty:
a) bezpatkové písmo – minimálně 9 bodů, řezy Regular, Bold a silnější,

b) patkové písmo – minimálně 10 bodů, řezy Bold a silnější.

✓ FOTOGRAFIE, DIAPOZITIVY – BITMAPOVÉ SOUBORY

• polotón; min. rozlišení 200 dpi/100% velikost v HN a 300 dpi/100 % v Ekonomu,
Víkendu a magazínu IN; procentuální hodnoty světlých partií min. 5 %, tmavých
partií max. 90 %,

• pérovky a loga v rozlišení 600–1200 dpi.

Přípustné formáty souborů: *.TIF, *.EPS Photoshop (MAC, PC), a plnohodnotné
(Photoshop) *.PDF.

✓ VEKTOROVÉ SOUBORY

Vektorová loga, kresby, technické výkresy; použité fonty je nutno rozebrat do kři-
vek (funkce: convert to curves; create outlines).

Přípustné formáty souborů: Ilustrátor 10.0 a nižší (MAC, PC – *.AI ), Corel Draw 11.0
a nižší (PC – export do formátu EPS) – fonty do křivek, barvy do CMYK.

✓ MÉDIA

disketa 3,5” 1,44 MB (MAC, PC), JAZ 2 GB a méně (MAC, PC); ZIP 250 MB a méně
(MAC, PC); CD-ROM (MAC, PC)

✓ KOMPRIMACE

MAC – Disk Doubler, Stuffit; PC – ZIP, RaR, Stuffit

✓ FONTY

MAC – fonty Adobe Type 1 CE (fonty TrueType není možné použít).

PC – fonty je vždy nutno rozebrat do křivek.
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