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Tisk

Formáty, zrcadlo

Technika tisku: ofsetový tisk
Barva: barevně na všech stránkách.
Papír: DNES+TV - 52 g/m2 - SC
PÁTEK LN - 52 g/m2 - SC, obálka 135 g/m2 - KL
ONA DNES, DOMA DNES, CITY DNES - 57 g/m2 - LWU
Tiskový rastr: 52 linek/cm, (133 lpi)
Magazín DNES+TV: vychází každý čtvrtek
Magazín PÁTEK LN: vychází každý pátek
Magazín ONA DNES: vychází každé pondělí
Magazín DOMA DNES: vychází každou středu
Magazín CITY DNES: vycházejí poslední úterý v měsíci v Praze a Brně

Rozměr strany (čistý formát po ořezu): 210 x 285 mm (šířka x výška)
Rozměr zrcadla: 181 x 261 mm (šířka x výška)

Podklady k výrobě inzerce v MAFRA, a.s.

Základní formáty inzerce
Panoramatická strana
1/1 strana
Velký roh (Junior page)
1/2 strany na výšku
1/2 strany na šířku
1/3 strany na výšku
1/3 strany na šířku

420 x 285 mm
210 x 285 mm
135 x 215 mm
102 x 285 mm
210 x 140 mm
72 x 285 mm
210 x 114 mm

Doporučené nastavení parametrů v programu Adobe Photoshop pro separaci
bitmapových obrazů do CMYK (menu Úpravy - Nastavení barev):

Kvalitní černobílé nebo barevné fotograﬁe, dílčí podklady v elektronické podobě
s rozlišením min. 300 dpi, loga jako vektorová graﬁka.

Inzerce dodaná v elektronické podobě
Dodání dat: e-mail, po dohodě FTP (http://www.iﬁles.mafra.cz).
Formát souboru: PDF případně EPS nebo PostScript, kompozitní, které mají
zapracované obrázky a fonty. Min. rozlišení 300 dpi.
Pro kontrolu je vhodné přiložit kontrolní nátisk.
Podklady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 4 mm
od čistého formátu, bezpečná vzdálenost textu od okraje strany 4 mm.
Barvy pouze v režimu CMYK, další přímé barvy nejsou možné.
Maximální pokrytí archu barvou 300 %. Pro převod z RGB do CMYK
doporučujeme vzhledem k použitému papíru použít ICC proﬁl Fogra46
(případně Fogra28).
Tento ICC proﬁl (Fogra46) je k dispozici na www.mafra.cz/sluzby.
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