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SZÍN CMYK
• Az RGB színtér NEM elfogadható.
• A beérkező kreatívok lehetőség szerint ne tartalmazzanak direktszíneket (spot color).
• Színek ne legyenek felülnyomásra állítva (különösen a Fehér!).
• A Feketék (K: 100%) és Szürkék (K: 1-99%) lehetőség szerint több színből álljanak. 

→ A BIGPRINT által preferált fekete szín összetétele: 65/45/40/100 (C/M/Y/K)
• 

 

KIFUTÓ Minimum 5 mm (minden oldalon)

FELBONTÁS Maximum 300 dpi/ppi (nyomtatási méretben)
→ Kezelhető állományok létrehozása érdekében a nyomat fizikai méretének növekedésével 

arányosan csökkenthető a felbontás (óriáshálók esetében akár 20-30 dpi-ig is).

FÁJLNÉV • Az adott munkára/termékre/projektre utalóan egyértelmű legyen
• Tartalmazza a kért/tervezett végméretet (mértékegységgel együtt!)
• Tartalmazza az esetleges kicsinyítés mértékét (pl.: _M-1-10_ )
• Lehetőleg ne tartalmazzon ékezetes vagy speciális karaktereket, szóközt és írásjeleket. 

Kivételek:  - _ 

ÉRKEZTETÉS MÓDJA • FTP feltöltés (a weboldalon való regisztráció szükséges) 
→ https://www.bigprint.hu/regisztracio

• Hordozható adathordozó (CD, DVD, pendrive, külső merevlemez)

VÁGÁS / STANC •  (esetleg látványként 
külön szerepelhet így).

• 
oldalon vagy ugyanilyen külön *.pdf-ben legyenek mellékelve.

• Ha a BIGPRINT biztosítja a stancrajzot, a tervezett kreatív ne térjen el tőle.

FELMÉRÉS
előkészítésnek.
• Kirakatok, portálok és egyéb dekorálandó felületek esetén szegmentálási rajzot kell mellékelni, 

amin fel kell tüntetni a táblák közti esetleges kereteket, közöket is.
• Járműdekorációk esetén az adott jármű méretarányos, vektoros műszaki rajza alapján kell 

→ https://www.ccvision.de/en/car-special/index.html?CONTEGNO=7pjbg7nig45815dfmu5rov7s16505f21

FÁJLFORMÁTUM Zárt állományok:
• *.pdf 

– nyomdai szabvány (pl. X-1a): NE legyen beállítva 
– vágó- és regisztrációs jelek, színtesztek: nem szükségesek (ha vannak, legyenek a kifutón 
kívülre tolva) 
→ A különböző méretű kreatívok lehetőleg külön dokumentumban legyenek.

• *.tif 
– layeres: NEM (Photoshop: Layer → Flatten Image) 
– tömörítés: LZW

Nyitott állományok:
• *.ai, *.indd (package), .eps, .psd, .cdr 

→ Nyitott állományokhoz minden esetben mellékelni kell a fontokat vagy a szövegeket görbévé 
kell alakítani (ezzel a szövegek szerkeszthetősége megszűnik).

MÉRET A nyomtatási mérettel megegyező / M 1:1
→ Nagy méret esetén méretarányos kicsinyítés szükséges, és a fájlnévben fel kell tüntetni a 

kicsinyítés mértékét, a felbontást pedig arányosan nagyobbra kell venni.

A fentiek be nem tartása esetén nem tudunk felelősséget vállalni a beérkezett anyagok alapján 
elkészült termékek minőségéért, színhelyességéért és/vagy a kért határidő betartásáért.

minden esetben külön óradíjat számít fel.


