Tabela de preços 2017

Curitiba

RJ

Newsstand Media
RJ, Curitiba e Campinas

Aspersor

Especificações Técnicas de Produção - Mobiliário Urbano | Sorocaba

150mm

TAMANHO DA LONA COM ILHÓS

O material deve vir enrolado em conjunto de, no máximo, 5 peças (para evitar
que o próprio peso do material danifique a impressão). O pôster não pode, em
hipótese alguma, ser dobrado.

Largura - 3,49m

Formato do Arquivo

ilhós central

tamanho da bainha = 5

ilhós central

1,70m

ilhós central

ilhós central

Altura - 1,94m

Arquivo: QuarkXPress (.qxd), Illustrator (.ai ou .eps), Corel3,30m
Draw (.cdr),
Photoshop (.tif, .eps ou .psd em layers).

Reserva Técnica

Formato 2 - Vertical
Tamanho do pôster: 1,20m (largura) x 1,80m (altura)
Área visível: 1,16m x 1,70m
Freshchannel
Tamanho final: 1,20 m x 1,80 m, com resolução
(Riode
de100dpi.
Janeiro)
1/4 do tamanho final: 30 cm x 45 cm, com resolução de 400dpi.
Largura Total do Pôster: 0,85m
1/4 da Área visível: 29 cm x 42,5 cm

Importante

2,35m

90mter uma área de segurança
0,72m
Obs.: O layout final deve
de no mínimo 3cm em
todos os lados para evitar cortes nos textos e imagens.

Altura Total do Pôster: 1,85m

Área Visível do Pôster: 1,73m

Largura - 1,20m.

Altura - 1,70m.

1,60m.

1,16m.

Altura - 1,80m.

ÁREA VISÍVEL
1,70m.

ÁREA VISÍVEL

Largura - 1,20m.

O material deve ser entregue na praça de veiculação até 3 dias úteis antes
do início da campanha. Caso não seja possível a entrega dentro desse
prazo, por favor, nos comunique o atraso.

Formato 2
Formato 1

1,12m.

Altura - 1,80m.

1,70m.

Entrega de Material

0,27m

40m

Encaminhar uma cópia do layout impresso ou arquivo via e-mail para que o
departamento operacional possa conferir.

Material: Pôster impresso para sistema backlight, frente e verso (4/3 cores)
Tipo de papel indicado: papel alta alvura Suzano ou similar
(não indicamos
ÁREA VISÍVEL
o uso de papel couchê).
Gramatura do papel: 150 g / m².
Largura - 1,20m.
Fontes: Convertidas em curvas ou com as fontes usadas
no arquivo em anexo no CD ou DVD.
1,16m.
Cores: CMYK ou Pantone.
Printers: Deverá constar do material uma printer com
as medidas da área visual e medidas da sangria.
ÁREA VISÍVEL
ÁREA VISÍVEL

1,95m

ÁREA MÁXIMA VISÍVEL

Largura Visível do Pôster:
0,80m

É obrigatório que o cliente entregue uma quantidade de 10% a mais de
ÁREA VISÍVEL
pôsteres a título de reserva técnica, para que a Clear Channel tenha material
necessário para eventualidades.
para as veiculações com mesmos de 10 unidades, mandar ao menos 1 pôster
extra.

Altura - 1,165m.

1m.

Formato 1 - Horizontal
Tamanho do pôster: 1,70m (largura) x 1,20m (altura)
Projeto Orla - RJ
Área visível: 1,60m x 1,12m
Largura - 1,845m.
Tamanho final: 1,70 m x 1,20 m, com resolução de 100dpi.
1/4 do tamanho final: 42,5 cm x 30 cm, com resolução 1,70m.
de 400dpi.
1/4 da Área visível: 40 cm x 28 cm
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Formato do Arquivo

Prazos Gerais

Arquivo: QuarkXPress (.qxd), Illustrator (.ai ou .eps), Corel Draw (.cdr),
Photoshop (.tif, .eps ou .psd em layers).
Área Publicitária:

Todo o material impresso deverá ser entregue na Clear Channel com uma
antecedência mínima de 3 dias da veiculação, para garantir a instalação no
prazo determinado.

1,20m (largura) x 1,80m (altura), com resolução de 100dpi
Área Visual: 1,14m x 1,73m
1/4 do tamanho final: 30 cm x 45 cm, com resolução de 400dpi.
1/4 da Área visível: 28,5 cm x 42 cm

Importante
Encaminhar uma cópia do layout impresso ou arquivo via e-mail para que o
departamento operacional possa conferir.

1,14m.

1,73m.

1,40m.

1,14m.

Newsstand Media
RJ, Curitiba e Campinas

1,14m.

ÁREA VISÍVEL

Totem
RJ

Aspersor

Relógio
Curitiba

1,40

1,14

ÁREA VI

1,73m.

ÁREA VISÍVEL

ÁREA VISÍVEL

2,05m.

Newsstand Media
RJ, Curitiba e Campinas

Largura - 1,20m.

1,66m.

Área Visível
ÁREA VISÍVEL

1,73m.

É obrigatório que o cliente entregue uma quantidade de 10% a mais de
pôsteres a título de reserva técnica, para que a Clear Channel tenha
material necessário para eventualidades.
Para as veiculações com menos de 5 unidades, mandar ao menos 1 lona
extra.

Equipamentos

Mobiliário Urbano
RJ e Curitiba

Altura - 1,80m.

ÁREA VISÍVEL

Altura - 1,80m.

1,73m.

Reserva Técnica

Tamanho dos Pôsteres

1,73m.

O material deve ser entregue na praça de veiculação
até 3Urbano
dias úteis antes
Mobiliário
do início da campanha. Caso não seja possível
entrega
dentro desse
RJa e
Curitiba
prazo, por favor, nos comunique o atraso.
O material deve vir enrolado em conjunto de, no máximo,
5 peças
Largura
- 1,20m. (para
evitar que o próprio peso do material danifique a impressão). O pôster não
1,14m.
pode, em hipótese alguma, ser dobrado.

Área Visível do Poster: 1,73m

Tamanho dos Pôsteres

Equipam
Altura Total do Poster: 1,85m

Entrega do Material

Obs.: Área visível - Respeite o formato da área visível ao elaborar o arquivo,
para que nenhum detalhe da peça fique coberta pela moldura do Mobiliário
Urbano.

Área Visível do Poster: 1,73m

Material: Pôster impresso para sistema backlight, frente e verso (4/3 cores)
Tipo de papel indicado: papel alta alvura Suzano ou similar (não indicamos
o uso de papel couchê).
Gramatura do papel: 150 g / m².
Fontes: Convertidas em curvas ou com as fontes usadas
no arquivo em anexo no CD ou DVD.
Cores: CMYK ou Pantone.
Printers: Deverá constar do material uma printer com
as medidas da área visual e medidas da sangria.

Totem
RJ

Aspersor

