
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK        ÓRIÁSPLAKÁT 

FONTOS TUDNIVALÓK KREATÍV ÉS PLAKÁTMÉRETEK 

 
Az óriásplakátok vizes technológiával kerülnek kihelyezésre, 

ezért az ebből adódó méretváltozásokat a kreatívtervezésénél 

ajánlott figyelembe venni. 

Kérjük, hogy minden fontos információt a plakát széleitől 15 cm-

es kereten belülre helyezzenek el! A kereten kívül eső rész a 

plakát nyúlása miatt ragasztáskor levágásra kerülhet, 

felelősséget erre nem vállalunk! 

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos 

információkat pedig a jelzett határokon belül tartani. 

Kifutó nem szükséges! 

A roll-up berendezésekbe tervezett plakátokra utólag csíkot nem 

lehet feltenni, ebben az esetben a plakát teljes cseréjére van 

szükség! 

Tartós plakátokat kültéren +8 C alatt nem helyezünk ki, ilyen 

Igény esetén műhelyben történő új lemezre való felkasírozás után 

lehet az adott helyszínre kiszállítani és a lemezeket felhelyezni. 

A papírplakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, 
emellett igényt tartunk a 20 %-os tartalék mennyiségre az 
esetleges rongálások javítására. 

Gyártásnál a plakát alapját képező sötét színek (pl. fekete, sötét 
bordó) telítettsége – a kreatív legterheltebb részein - nem haladja 
meg a 230%-ot! Az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében 
ezen plakátoknál a min. 2 napos száradási időt mindenképpen be 
kell tartani szállítás előtt! 

Színgarancia biztosításának feltétele:: A plakát színeire csak 
leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát 
vállalni! 

 
Vágott méret: 504 x 238 cm 

Fontos Tartalom: 474 x 208 cm 

 
- Az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak 
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát 

méretével. Az arány 1:10 300dpi 
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, 

kérjük a megfelelő pantone kódokat mellékelni.  
- Négyszín color esetén a TIF flettenelt, a fekete szín 

felülnyomó legyen (overprint). 
- PDF készítése előtt kérjük ellenőrizze, hogy a 

dokumentum minden eleme CMYK legyen. 
- Rendszer: PC 
- 30 darabig a plakátok digitálisan készülnek, ezért 

direkt színek nyomtatása nem lehetséges. 

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK 

LEADÁSI TUDNIVALÓK 

 
Anyagleadási formátum: tiff (LZW tömörítés), pdf, eps 
Leadási módja: FTP szerver, wetransfer, mammutmail 

 
FTP elérhetőség: 

- szerver: ftp.mediafield.hu 
- felh. név: kreativ@tmcompany 
- jelszó: kreativ 
- Feltöltést követően értesítést kérünk a file és a 

könyvtár megnevezésével e-mail-ben a 
produkcio@mediafield.hu címre! 

 
Kreatív leadás határideje: 
A kampány kezdete előtt 11 munkanappal 
 
Plakátok leadási határideje: 
A kampány kezdete előtt 8 munkanappal 
 
Plakátszállítási cím: Kampányindulást megelőzően 
egyeztetendő 

PLAKÁT ANYAGA 

 
Általános: 120g kékhátú plakát papír 

Tartós óriásplakát (3 hónaptól): vinylfólia 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, keresse 

Mediafield kapcsolattartóját! 
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