Formato do arquivo
Arquivo: Quark X Press (.qxd), Illustrator (.ai ou .eps), Photoshop
(.tif , .eps ou .psd em layers) ou Corel Draw (.cdr)

Especiﬁcações Técnicas

Tamanho ﬁnal: 3,49m x 1,94 m, com resolução de 100dpi.
1/4 do tamanho ﬁnal: 87,25 cm x 48,5 cm, com resolução de
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400dpi.

Material de impressão:

100dpi.

Material: Lona com ilhós vinílica 440g, só frente;

1/4 da Área visível: 85 cm x 45 cm, com resolução de 400dpi.

Impressão: 4x0 cores, impressa para sistema backlight;

Obs.: Área visível - Respeite o formato da área visível ao

Tamanho da lona: 3,49m x 1,94m;

elaborar orquivo, para que nenhum detalhe da peça ﬁque

Área impressa: 3,49m x 1,94m;

coberta pela moldura das Bancas.

Área Visível: 3,40m x 1,80m;

Fontes: Convertidas em curvas ou com as fontes usadas no

Área de segurança para informações: 3,30m x 1,70m;

arquivo em anexo no CD ou DVD.

Reforço de 5cm e ilhós a cada 20cm.

Cores: CMYK ou Pantone:

Tamanho da área visível: 3,40mx 1,80 m, com resolução de

Print: Deverá constar do material uma print com as medidas de
É obrigatória a entrega de 10% a mais de material publicitário por veiculação, a

área visual e medidas de sangria.

título de reserva técnica para eventualidades.
Largura - 3,49m

Obs.: O material deve vir enrolado em conjuntos de, no máximo, 5 peças cada

ilhós central

(para evitar que o próprio peso do material daniﬁque a impressão).

3,30m

Altura - 1,94m

ilhós central

1,70m

O material não pode, em hipótese alguma, ser dobrado.

tamanho da bainha = 5

ilhós central

Tamanho da Lona com Ilhós
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ilhós central

Obs.: Independente do tamanho das Bancas,
a área publicitária visível de 3,40m x 1,80m
é igual nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba e Campinas

