Toelichting drukwerk;
Wervingsmateriaal

Het wervingsmateriaal voor 'Voor je het weet zijn ze groOt' is beschikbaar in twee uitvoeringen. De eerste uitvoering
is geschikt voor grote oplagen en offset-/digitale druk (bij een drukkerij), de tweede voor kleine oplagen om te printen
met inkjet- en laserprinters. Voor beide uitvoeringen zijn er invulbare PDF-bestanden verkrijgbaar, waarmee u de
gegevens voor een specifieke voorstelling kunt aankondigen. Het is belangrijk dat u de juiste documenten voor de
juiste toepassing gebruikt.
Hieronder een overzicht van het beschikbare wervingsmateriaal:
•

A3-posters (verkrijgbaar in drie kleurvarianten)

•

A4-uitnodigingskaart

•

A5-flyer

Uitvoering 1: offset-/digitale druk (bij een drukkerij)
De eerste uitvoering van het wervingsmateriaal wordt met het voordruk-indrukprincipe gemaakt. Het voordrukindrukprincipe werkt als volgt: u verstuurt het voordrukbestand (zonder specifieke gegevens van een voorstelling)
van bijv. een poster naar een drukkerij, waar het in grote oplage wordt voorgedrukt. Dit, omdat het drukken van een
grote oplage goedkoper is dan voor elke voorstelling apart te laten drukken. Vervolgens kunt u een klein aantal van
de voorgedrukte posters gebruiken om de specifieke gegevens van een voorstelling te printen m.b.v. het
indrukbestand en een inkjet- of laserprinter.
N.B. De bestanden kunnen alleen op basis van het opgemaakte formaat verwerkt worden; dit betekent dat de
bestanden niet geschaald mogen worden, om zo de hoge kwaliteit van het drukwerk te kunnen waarborgen.
Hieronder een overzicht van de beschikbare PDF-bestanden:
A3-poster (rood):
VWZG_A3_Poster_VOORDRUK_Rood.pdf (voordrukbestand)
VWZG_A3_Poster_INDRUK_Rood.pdf (indrukbestand)
A3-poster (groen):
VWZG_A3_Poster_VOORDRUK_Groen.pdf (voordrukbestand)
VWZG_A3_Poster_INDRUK_Groen.pdf (indrukbestand)
A3-poster (blauw):
VWZG_A3_Poster_VOORDRUK_Blauw.pdf (voordrukbestand)
VWZG_A3_Poster_INDRUK_Blauw.pdf (indrukbestand)
A4-uitnodigingskaart:
VWZG_A4_Uitnodigingskaart_V2_VOORDRUK.pdf (voordrukbestand)
VWZG_A4_Uitnodigingskaart_V2_INDRUK.pdf (indrukbestand)
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A5-flyer:
VWZG_A5_Flyer_V2_VOORDRUK.pdf (voordrukbestand)
VWZG_A5_Flyer_V2_INDRUK.pdf (indrukbestand)
Voordruk
De voordrukbestanden zijn geschikt voor zowel offset- als digitale druk. De voordrukbestanden zijn reeds drukklaar
en kunnen direct bij een drukkerij worden aangeleverd. Een drukkerij zal voor het aanleveren van de
voordrukbestanden vragen om de specificaties van het drukwerk. De specificaties zijn als volgt:
•

Kleurgebruik: CMYK (full colour)

•

Kleuromzetting op basis van Coated FOGRA39

•

Resolutie afbeeldingen: 300 dpi

•

PDF-compatibiliteit: PDF 1.6 (Acrobat 7)

•

Inclusief snij- en registratietekens

•

Afloop van 3 mm

•

Papier: HVO, 120 g/m (A3-posters en A4-uitnodigingskaart) en 150 g/m (A5-flyer)

2

2

Wij adviseren u contact op te nemen met uw lokale (digitale) drukkerij.
Indruk
Zodra u het drukwerk van de drukkerij heeft ontvangen, kunt u met de indrukbestanden en een inkjet- of laserprinter
de specifieke gegevens van een voorstelling in het drukwerk printen. Dit werkt als volgt:
A3-posters (LET OP: hiervoor heeft u een A3-printer nodig):
•

Open het indrukbestand van de poster met Adobe Reader.

•

Vul de velden in (deze zijn gemarkeerd).

•

Sla het indrukbestand op.

•

Plaats het gewenste aantal posters in de invoerlade van uw printer.

•

Open het afdrukscherm.

•

Pas de juiste printinstellingen toe:

•

•

Selecteer Ware grootte.

•

Klik op Pagina-instelling, selecteer A3 als papierformaat en klik op OK.

Klik op Afdrukken.

A4-uitnodigingskaart:
•

Open het indrukbestand van de uitnodigingskaart met Adobe Reader.

•

Vul de velden in (deze zijn gemarkeerd).

•

Sla het indrukbestand op.

•

Plaats het gewenste aantal uitnodigingskaarten in de invoerlade van uw printer.

•

Open het afdrukscherm.

•

Pas de juiste printinstellingen toe:

•

•

Selecteer Ware grootte.

•

Klik op Pagina-instelling, selecteer A4 als papierformaat en klik op OK.

Klik op Afdrukken.

BIJEENKOMSTLEIDERS – NIEUWSBRIEF

2/4

A5-flyer (LET OP: hiervoor moet u de invoerlade van uw printer aanpassen):
•

Open het indrukbestand van de flyer met Adobe Reader.

•

Vul de velden in (deze zijn gemarkeerd).

•

Sla het indrukbestand op.

•

Plaats het gewenste aantal flyers in de invoerlade van uw printer.

•

Open het afdrukscherm.

•

Pas de juiste printinstellingen toe:

•

•

Selecteer Ware grootte.

•

Klik op Pagina-instelling, selecteer A5 als papierformaat en klik op OK.

Klik op Afdrukken.

N.B. In de indrukbestanden is de reeds gedrukte achtergrond zichtbaar; de achtergrond dient echter ter referentie en
wordt niet geprint.

Uitvoering 2: printen
Voor kleine oplagen maakt u gebruikt van de tweede uitvoering van het wervingsmateriaal. Deze uitvoering wordt
niet gedrukt, maar is geschikt voor elke laser- en inkjetprinter en kan bijvoorbeeld bij een copyshop, op school of
zelfs thuis worden geprint.
Hieronder een overzicht van de beschikbare PDF-bestanden:
A3-poster (rood): VWZG_A3_Poster_PRINT_Rood.pdf
A3-poster (groen): VWZG_A3_Poster_PRINT_Groen.pdf
A3-poster (blauw): VWZG_A3_Poster_PRINT_Blauw.pdf
A4-uitnodigingskaart: VWZG_A4_Uitnodigingskaart_V2_PRINT.pdf
A5-flyer: VWZG_A5_Flyer_V2_PRINT.pdf
Specificaties PDF-bestanden:
Kleurgebruik: CMYK (full colour)
Resolutie afbeeldingen: 150 dpi
Inclusief invulbare formuliervelden
PDF-compatibiliteit: PDF 1.6 (Acrobat 7)
U gaat als volgt te werk:
A3-posters (LET OP: hiervoor heeft u een A3-printer nodig):
•

Open het PDF-bestand van de poster met Adobe Reader.

•

Vul de velden in (deze zijn gemarkeerd).

•

Sla het PDF-bestand op.

•

Plaats A3-papier in de invoerlade van uw printer.

•

Open het afdrukscherm.

•

Pas de juiste printinstellingen toe:

•

•

Selecteer Ware grootte.

•

Klik op Pagina-instelling, selecteer A3 als papierformaat en klik op OK.

Klik op Afdrukken.
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A4-uitnodigingskaart:
•

Open het PDF-bestand van de uitnodigingskaart met Adobe Reader.

•

Vul de velden in (deze zijn gemarkeerd).

•

Sla het PDF-bestand op.

•

Plaats A4-papier in de invoerlade van uw printer.

•

Open het afdrukscherm.

•

Pas de juiste printinstellingen toe:

•

•

Selecteer Ware grootte.

•

Klik op Pagina-instelling, selecteer A4 als papierformaat en klik op OK.

Klik op Afdrukken.

A5-flyer (LET OP: de flyer wordt dubbelzijdig geprint):
•

Open het PDF-bestand van de flyer met Adobe Reader.

•

Vul de velden in (deze zijn gemarkeerd).

•

Sla het PDF-bestand op.

•

Plaats A4-papier in de invoerlade van uw printer.

•

Open het afdrukscherm.

•

Pas de juiste printinstellingen toe:
•

Selecteer Ware grootte.

•

Klik op Pagina-instelling, selecteer A4 als papierformaat en klik op OK.

•

Haal de afgedrukte vellen uit de uitvoerlade.

•

Plaats de afgedrukte vellen zodanig in de invoerlade dat u de achterzijde ervan kunt bedrukken.

•

Print opnieuw.

•

Snijd of knip de afgedrukte vellen aan de hand van de grijze snijlijnen aan de boven- en onderkant.
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