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1. Uwagi podstawowe dotyczące przygotowania prac
•	 każda strona powinna posiadać 5 mm spadu wokoło formatu netto
•	 ważne elementy strony, jak teksty, znaczki, logotypy - min. 5 mm od brzegu strony (formatu netto) 
•	 dokładne	wymagania	dla	wszystkich	formatów	zamieszczone	są	w	dalszej	części	dokumentu	(makiety).
•	 zdjęcia	zamieszczane	w pracach - rozdzielczość: 300 dpi, separacja: CMYK
•	 wszystkie	fonty	zamienione	na krzywe
•	 wyczyszczone	puste	ścieżki
•	 importowane	zdjęcia	do środka	pliku	(nielinkowane)
•	 czarne	teksty	na kolorowym	tle	powinny	być	nadrukowane/nadpisane	(overprint)
•	 teksty	w	kolorze	czarnym	mające	poniżej	10	pkt	-	tylko	w Black	+	overprint	(nie	używać	składowych	4	ko-

lorów)
•	 maksymalna	suma	farb	(nafarbienie)	nie	może	przekraczać	300
•	 wszystkie	dostarczane	pliki	oraz	ich	elementy	muszą	być	przygotowane	w przestrzeni barwnej CMYK 

bez dołączonego profilu kolorów.

W przypadku materiałów prasowych dotyczących wyrobów alkoholowych i tyto-
niowych, mających charakter informacji dla celów handlowych, powinny one zawie-
rać treści niezbędne w komunikowaniu między producentem a partnerami handlo-
wymi, stąd materiał taki powinien zawierać wyraźny napis „Informacja dla celów 
handlowych”. Przykładowo materiały informacyjne dotyczące papierosów nie po-
winny zawierać elementów zachęcających do palenia papierosów, ale jedynie pro-
ste i rzeczowe informacje dotyczące oferty producentów tych wyrobów, np. pacz-
ka papierosów musi być zamknięta, nie mogą być widoczne pojedyncze papierosy.

2. Przyjmowane formaty plików
•	 pliki pdf (wersja produkcyjna):
- kompozyt CMYK
- liczba stron w pliku: pojedyncza strona
•	 pliki z programów wektorowych:
- format .eps	oraz	.ai	(tylko	z programu	Adobe	Illustrator)
- nie przyjmujemy plików .eps oraz .ai eksportowanych z programu Corel Draw. W przypadku tworzenia 

pracy w tym programie prosimy o eksport pracy do formatu .tif  (zobacz:	pliki	bitmapowe	w	podpunkcie	
poniżej)

-	 wszystkie	pliki	.eps	powinny	być	zapisywane	jako	postscript	level	3
•	 pliki bitmapowe:
- format .tif (rozdzielczość:	300	dpi,	separacja:	CMYK)

Przedstawione zasady dotyczą także sposobu przygotowania i zamieszczania informacji dla celów handlowych dotyczą-
cych wyrobów tytoniowych i alkoholowych na łamach tytułów wydawanych przez Biuro Promocji i Reklamy „General-
czyk” sp.j. 
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3. Plik poglądowy (preview)
Do nadsyłanych prac należy dołączyć poglądowy plik .jpg w separacji CMYK powstały z pliku ostatecznego, 
przekazanego do druku. 

4. Opis dostarczanych plików (nazewnictwo)
W celu szybkiej i sprawnej identyfikacji nadsyłanych materiałów prosimy o następujące nazewnictwo nadsy-
łanych plików:
•	 skrót	tytułu	(pierwszy	człon	nazwy):
 - „Poradnik Restauratora” - skrót „pr”
•	 pliki	właściwe	(do druku):
 tytuł miesięcznika_klient_nazwa produktu_format reklamy.rozszerzenie pliku
 np: pr_firma_produkt_205x290.pdf
•	 pliki	poglądowe	(preview)	w formacie jpg i separacji	CMYK:
	 tytuł	miesięcznika_klient_nazwa	produktu_format	reklamy_preview.jpg
 np: pr_firma_produkt_205x290_preview.jpg
•	 pliki	poprawkowe	(dotyczy	zarówno	plików	właściwych,	jak	i preview):
 dodatkowo, na końcu w nazwie pliku pojawia się człon: „_p1” lub w przypadku kolejnej poprawki: „_p2” itd.
 np: pr_firma_produkt_205x290_p1.pdf     lub    pr_firma_produkt_205x290_preview_p1.jpg
•	 pliki	spakowane	(np.	zip):
 W przypadku nadsyłania kilku plików – wersji do jednej	pracy	(np.	.eps,	.tif,	.pdf	+	plik	z podglądem	.jpg)	na-

leży umieścić je w jednym folderze i spakować jako pliki np. .zip. Nie należy używać plików samorozpako-
wywujących się .exe.

 np: pr_firma_produkt_205x290.zip          lub          pr_firma_produkt_205x290_preview_p1.zip

 5. Sposób dostarczenia materiałów
- serwer FTP: ftp.poradnikrestauratora.com.pl
- login: ftp_poradnikrestauratora@poradnikrestauratora.com.pl
- hasło: reklama_PR.314

6. Formaty reklam (standardowe)

 format rozmiar netto
1/1 Full Page 205 x 290
2/3 Junior Page 129 x 260
1/2 strony w pionie 102 x 260
1/2 strony w poziomie 205 x 130
1/3 strony w pionie 70 x 260
1/3 strony w poziomie 205 x 86
1/4 strony w poziomie 205 x 65
2/1	(rozkładówka) 410	x	290	(205+205	x	290)
okładka I 205	x	290	(205	x	205)*
okładka II 205 x 290
okładka III 205 x 290
okładka IV 205 x 290

*	 205	x	205	-	wymiar	fizyczny	reklamy,	pozostała	część	formatu	(czyli powierzchnia	85	mm)	musi	być	kon-
tynuacją tła reklamy, na którym znajduje się winieta tytułu

UWAGA !
WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKLAM JAK: FORMATY, MARGINESY, SPADY ITP.
SĄ SZCZEGÓŁOWO OPISANE W MAKIETACH
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7. Ustawienia programu Adobe Distiller
Pliki	w	formacie	pdf	(produkcyjne)	trzeba	przygotować	za	pomocą	programu	Adobe	Distiller.
Poniżej wymagane ustawienie.



WARUNKI TECHNICZNE

PORADNIK RESTAURATORA | ważne od września 2017

5



WARUNKI TECHNICZNE

PORADNIK RESTAURATORA | ważne od września 2017

6



WARUNKI TECHNICZNE

PORADNIK RESTAURATORA | ważne od września 2017

7



WARUNKI TECHNICZNE

PORADNIK RESTAURATORA | ważne od września 2017

8

UWAGA!
W związku z bardzo częstym przesyłaniem reklam zawierających błędy,

prosimy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

•		 reklama	musi	być	przygotowana	w	rozdzielczości	300 dpi

•		 każda	reklama	musi	posiadać	5 mm spadu wokoło formatu netto oraz odpowiednio usta-
wione	linie	cięcia	(5	mm	od	formatu	netto)

•		 ważne	elementy	strony,	takie	jak:	teksty,	znaczki,	logotypy	muszą	znajdować	się	w	obrę-
bie tzw. marginesów bezpieczeństwa – 5 mm

•		 nie	ingerujemy	w	przysłane	reklamy,	która	zawierają	błędy.	

•		 na	layoutach	produktów	alkoholowych	oraz	wyrobów	tytoniowych	musi	znajdować	się	
zapis INFORMACJA DLA CELÓW HANDLOWYCH – w dokładnie tak brzmiącej formule

•		 teksty	w	kolorze	czarnym	powinny	być	tylko	z	jednego	koloru	-		Black, dodatkowo po-
winny mieć nadane nadpisywanie (overprint)

•		 wszelkie	dostarczane	pliki	muszą	być	przygotowane	w	separacji	CMYK bez profilu kolo-
rów

•		 Maksymalna ilość procentowa pokrycia sumy kolorów CMYK, która może zostać wyko-
rzystana przy przygotowywaniu plików nie może przekraczać 300%, np. C=80%, M=60%, 
Y=60%, K=100%.

*		Jeżeli	dostarczone	materiały	nie	będą	spełniały	w	całości	WYMAGAŃ	TECHNICZNYCH	DO-
TYCZĄCYCH	PRZYGOTOWANIA	REKLAM	ORAZ	ZASAD	ICH	DOSTARCZANIA	PRZEZ	KLIEN-
TÓW	DO	WYDAWNICTWA,	reklamacje	nie	będą	uwzględniane.

**		Biuro	Promocji	i	Reklamy	Generalczyk	będzie	obciążać	kosztami	ponownego	sprawdze-
nia	reklamy	Klienta	w	momencie	nadesłania	kolejnego	pliku	reklamy	wcześniej	już	przesłane-
go do druku.


