KARLOVESKÉ
NOVINY

no viny všetkých Karlo v ešťano v

Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava–Karlova Ves
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V priebehu roka sú vám každý pondelok, s výnimkou školských prázdnin
a dní pracovného pokoja, k dispozícii
poslanci miestneho zastupiteľstva. Ak
vás trápi problém vo vašom okolí, alebo máte podnet, o ktorom by ste radi
informovali poslancov, príďte na ich
pravidelné stretnutia s občanmi. Poslanecká hodinka je ideálne miesto na
dialóg s tými, ktorým ste vo voľbách
dali svoju dôveru a ktorí vás zastupujú.
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Podmienky pre príjem inzercie
PARAMETRE – PRÍJEM HOTOVÝCH INZERÁTOV
1. Finálne inzertné podklady sa prijímajú iba vo formátoch PDF printovej kvality 300 DPI, v ktorých sa už nerobia
žiadne korekcie.
2. Rozmery inzerátov musia zodpovedať presným cenníkovým formátom v [mm].
3. Farebnosť musí byť definovaná v CMYK, podklady nesmú obsahovať žiadne priame farby..
4. Redakcia nezodpovedá za obsah či chyby v inzercii.
5. Pri nedodržaní technických podmienok preberá zadávateľ podkladov plnú zodpovednosť za prípadné chyby
pri ich ďalšom spracovaní.
PARAMETRE – VÝROBA INZERÁTOV
1. Podklady na výrobu inzercie musia byť
zadané v elektronickej podobe.
2. Poslané dáta musia byť v primeranej
kvalite: Text v elektronickej podobe – *.DOC,
*.DOCX, *.RTF, *.TXT
Vektorové objekty (logá):
*.AI, *.EPS, *.PDF
Bitmapové objekty 300 DPI (obrázky,
fotografie): *.JPG, *.TIF, *.EPS, *.BMP

PARAMETRE – TLAČE
Coldset - novinová tlač ofsetom, štvorfarebná tlač (4c)
Farby: Sústava CMYK
Tvar tlačového bodu: ElipticalP
Rozlíšenie: 1270 dpi
Lineatura rastra: 40 lin / cm ± 2 lin / cm
Natočenie rastra: Cyan (C) - 15°; Magenta (M) - 75°; Yellow
(Y) - 0°; Black (K) - 135°
Separácia farieb: Celkové pokrytie farbou: súčet
tónových hodnôt max. 240%
Maximálna čierna (K). minimálne 85%, pri súčte tónových
hodnôt 240%
Reprodukcia farby: nepestrá (GCR - Grey Component
Replacement)

