
2. Jeśli mają być zamieszczone teksty - prześlij je wpisane w treści maila (do skopiowania);

4. NADRUK CMYK:

Jak przygotować plik do grawerowania lub nadruku full kolor CMYK:

• W projekcie mogą być użyte przejścia tonalne;

• Projekt dostarcz w jednym z formatów: pdf (zamień fonty na krzywe) lub tiff

3. GRAWER:

5. Nie pozostawiaj żadnych ramek, dodatkowych obrysów, itp. - w pliki muszą być tylko elementy projektu;

1. Przygotuj plik zgodny z podanymi poniżej rozmiarami - w skali 1:1;

• Elementy, które mają być grawerowane - w pliku muszą być w kolorze czarnym (RGB: 0,0,0);

2. Najczęściej podgląd wysyłamy następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia i przesłaniu plików.

Akceptacja:

1. W każdym przypadku otrzymasz podgląd pliku produkcyjnego do akceptacji;

3. Jeśli masz własne sugestie - napisz je w mailu.

6. Plik prześlij na adres grafika@promedia.pl - w temacie maila podaj numer złożonego zamówienia.

• zamień fonty na krzywe

Jeśli nie potrafisz przygotować pliku - prześlij materiały do wykonanie projektu:

1. Prześlij logo w postaci wektorowej w jednym z formatów: cdr (do wersji X8); eps, ai (do wersji CS6), pdf;

2. Jeśli znakowanie jest obustronne dostarcz dwa pliki oznaczone awers / rewers;

• W projekcie nie może być przejść tonalnych;

• Projekt dostarcz w postaci wektorowej w formacie: pdf; cdr (do X8); eps, lub ai (do CS6)

• Projekt przygotuj w kolorystyce CMYK (rozdzielczość 600 dpi);

4. Materiały prześlij na adres grafika@promedia.pl - w temacie maila podaj numer złożonego zamówienia.

3. Produkcja odbywa się po otrzymaniu maila z akceptacją do realizacji.

Pendrive TWISTER - specyfikacja techniczna

PROMEDIA.PL 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42-636-48-28, 42-636-48-36, fax 42-636-66-44, e-mail: info@promedia.pl

awers: rewers:

24 x 13 mm 24 x 13 mm

przedstawione kolory mają 

jedynie charakter orientacyjny i 

n i e  o d z w i e r c i e d l a j ą 

rzeczywistych kolorów pamięci 

USB;  kolory produktów z 

różnych dostaw mogą się 

między sobą różnić

UWAGA:

kolor obudowy:

kolor zatyczki:
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