
Podklady pro inzerci do Slavičínského zpravodaje

Grafi cká reklama:
Grafi ckou reklamou se rozumí jakýkoliv inzerát obsahující kromě textu také rastrový nebo vektorový obrázek. 

V jaké podobě a kvalitě musí být podklady?
Veškeré grafi cké podklady musí být dodány v požadovaném rozměru (např. rozměr 1/4 strany je 122 mm x 126 mm), viz příloha.

Podklady pro inzerci musí být nachystány v rozlišení 300 dpi. Formáty souborů, ze kterých lze reklamu použít jsou: JPG, EPS, PSD 
a PDF.

Inzerát může obsahovat jen dvě barvy!
Protože se zpravodaj tiskne ve dvoubarevném provedení je důležité pamatovat, že to samé platí i pro inzerci. Pokud je inzerát doručen ve 
vícebarevném provedení, bude převeden do tzv. černobílé varianty. Pokud chcete pro zpestření inzerátu použít kromě černé další barvu 
použijte prosím pouze „purpurovou“ (odborně MAGENTA) a její odstíny. Inzerát pak bude mít odpovídající barevnost zpravodaje.

Pomoc při přípravě inzerce!
Pokud si nevíte rady s přípravou inzerce, nabízíme profesionální zpracování reklamy, a to nejen pro Slavičínský zpravodaj. Tato služba 
je samozřejmě zpoplatněna - není v ceně inzertní plochy, za kterou zákazník platí vydavateli.
Grafi cké zpracování zpravodaje zajišťuje PHM STUDIO. Kontaktní osoba: Pavel Meisl, tel.: 777 221 260. 

Příklady grafi cké inzerce:

PRODEJNA NÁŘADÍ
Slavičín – ul. K. Vystrčila

AKCE na měsíc listopad 

SLEVA 7 %
Na elektrické nářadí zn.: 

MAKITA
NAREX / PROTOOL

HITACHI
METABO

Tel. 608 878 917
  ZDE ODSTŘIHNĚTE

SLEVOVÝ KUPÓN - 7 % 
Kupon pro jeden nákup el. nářadí v prodejně NÁŘADÍ – VÍTEK

Platí od 1. 11. – 30. 11. 2007

Jednobarevná - černobílá inzerce 
na šířku sloupce - 58 mm

Dvoubarevná inzerce na šířku dvou sloupců - 122 mm.

Textová reklama:
Textovou reklamou se rozumí prostý text. Text je umístěn do sloupěčku o šířce 58 mm. Text je možno dle požadavků upravit - zvětšit písmo, 
zvýraznit, dát do rámečku atd. Text může být připraven ve formátu *.txt, *.rtf, *.doc. Doporučujeme neformátovat text do požadované 
podoby (nepoužívat více mezer za sebou, tabelátory, atd.).



1/2 strany - 186 mm x 126 mm

1/4 strany - 122 mm x 126 mm
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