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Specyfikacje Graficzne
EcoDirect Sp. z o.o. pomaga promować twoją markę. Przeczytaj tę instrukcję, aby upewnić się, że twój projekt
przebiega sprawnie.
Nasz zespół graficzny będzie informować cię o wszelkich sprawach i pomoże rozwiązać każdy twój problem.
-Wszystkie czcionki muszą być przedstawione lub pliki czcionek należy wysłać z grafiką. Koszty niestandardowych
czcionek będą zawarte w końcowej fakturze.
-Dopuszczalne typy plików - grafika: Adobe Illustrator (AI), Encapsulated PostScript (EPS) lub PDF zawierający linie
komputerowe (grafika wektorowa).
-Jeśli nie posiadasz projektu w dopuszczalnym formacie, nasi projektanci mogą przygotować dla ciebie
spersonalizowany projekt. Dodatkowe koszty będą zawarte w fakturze końcowej.
-Produkty są drukowane przy użyciu dwóch kolorów Pantone lub mniej. Prosimy o dołączenie numerów Pantone.
-Każda grafika dołączona bez numerów Pantone zostanie zamieniona przez EcoDirect Sp. z о.о.
-Transparentne kolory nie mogą zostać przyjęte do druku.
-EcoDirect Sp. z o.o. nie drukuje cieniowania i gradientów. Dlatego muszą być one usunięte.
Konieczna grafika:

UseBag Logo - niezbędny na wszystkich produktach. Jest to symbol, który oznacza, że klient korzysta z ekologicznych
produktów. Wielkość logo nie może być mniejsza niż 18mm x 18mm. Logo może być umieszczone na torbie i w
dowolnym kolorze.
Wszelkie dodatkowe oznaczenia, które nie są zawarte w pliku logo klienta proszę do nas jak najszybciej przysłać..
Torebka UseBag i wszelkie materiały produkowane są przez EcoDirect Sp. z o.o. Torba będzie zawierać logo klienta z
przodu. Proszę zatwierdzić szablon grafiki, ponownie zweryfikować wszystkie dane i gotowy projekt zaakceptować
podpisem.
Ostateczna wersja przyjdzie do zaakceptowania poprzez wiadomość e-mail. Proszę podpisać i wysłać ten formularz na
adres e-mail podany w nim.
Proszę się upewnić, że separacja kolorów i rozmieszczenie jest zgodne z państwa oczekiwaniami.
EcoDirect Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne zatwierdzenie projektu przez klienta, dołożymy
jednak wszelkich starań, aby projekt odpowiadał Państwa oczekiwaniom. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości,
co do ostatecznego wzoru projektu, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

