Aanleverspecificaties Magic Mockups
Bestand specificaties
• Voorkeur voor Illustrator bestanden met
gelinkte (niet ingesloten) Photoshop bestanden.
Eventueel Hires PDF bestanden met een
minimale versietype van 1.5 en met laagopbouw.
• Zwarte teksten, elementen en schaduwen in
overdruk.
• Aanbevolen resolutie minimaal 300 dpi van
beelden op het werkelijke formaat voor
Mockup/Packshot doeleinden.
• “Instellingen van rastereffecten” (Hoog 300ppi)
• Gecontouriseerde tekst. Indien levende tekst;
dan inclusief alle gebruikte fonts.
• Alle overbodige kleuren, lagen en verborgen
objecten dienen uit de bestanden verwijderd te zijn.
• Gebruik bij steunkleuren alleen kleuren uit het
Pantone Coated kleurboek.
Speciale “Designer” kleuren in overleg.
• EAN-code minimaal 82%
• Eventuele stansvorm in aparte laag zetten.
Stansvorm als een enkele lijn met zo min
mogelijk ankerpunten. Snij- en vouwlijnen
in aparte kleur.
• Indien op transparant of gemetaliseerd
materiaal moet worden gedrukt, moet
duidelijk worden aangegeven hoe de
witvorm eruit ziet, aanmaken in een aparte laag.

Aanbeveling
Bouw artwork in lagen op (bijvoorbeeld in
Adobe Illustrator en Photoshop), zodat een
eventuele wijziging sneller doorgevoerd kan
worden.
Stuur een lage resolutie pdf van het laatste
goedgekeurde bestand mee.
Artwork bij voorkeur aanleveren in
• Illustrator*
• Andere bestandsformaten in overleg.

*Volkers werkt zoveel mogelijk met de laatste
versie van Adobe Creative Cloud.
Wijze van aanleveren
• E-mail (indien de bestanden niet te groot
zijn): bestanden mailen naar uw vaste
contact persoon.
• WeTransfer

Afwijkende specificaties
Het is mogelijk artwork aan te leveren dat afwijkt
van bovenstaande specificaties. Indien voor de
verwerking van deze afwijkende data extra DTP tijd
benodigd is zullen wij dit vooraf communiceren en
na overleg in rekening brengen.
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