Techniniai reikalavimai
JCDecaux Lietuva
Versija 2.4
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1.1. Kolona

Saugus plotas
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Matoma dalis
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Mažasis formatas
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50

1360

Mastelis

Rezoliucija

Spalvų modelis

1:1

100dpi

CMYK
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SPAUDOS
MAKETAS
1360X2980

100

2710

35

1190
35

2780

LOGO

50

Formatas

Matmenys

TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

1360 x 2980
mm

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100
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1.2. Kolona su WC

Mažasis formatas

Mastelis

Rezoliucija

Spalvų modelis

1:1

100dpi

CMYK
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Formatas

Matmenys

TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

1185 x 3260
mm

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100
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Mažasis formatas
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1.3. Vitrina / Transporto paviljonas

1115
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Saugus plotas
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Spalvų modelis

1:1
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SPAUDOS
MAKETAS
1185X1750

40

1580

35

1045
35

1650

LOGO

Formatas

Matmenys

TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

1185 x 1750
mm

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100
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1.4. Techniniai reikalavimai

Mažasis formatas

Spalvų profilis

Popierius

Failai privalo turėti įeinantį spalvinį profilį. Vadovaujantis
Europos Sąjungoje priimtais skaitmeninės spaudos
standartais, rekomenduojame atsisiųsti ir naudoti šį
spalvinį profilį – ISOcoated_v2_eci.icc. Parsisiųsti čia.

150-170 g/m2 tankio baltas, matinis, atsparus drėgmei,
skirtas naudoti šviečiančiai reklamai lauko sąlygomis.

PDF/X-1a failų reikalavimai
· Kiekvienas failas privalo turėti tik vieną puslapį;
· Visi šriftai turi būti “sukreivinti”;
· Visi faile esantys rastrinės grafikos elementai privalo
turėti vienodą įeinantį spalvinį profilį;
· Failo spaudos plotas turi būti pažymėtas ištisiniu
išoriniu rėmeliu (“crop marks” – netinkamas būdas);
· Juodos spalvos formavimas iki C70 M60 Y60 K100.
· Failai neturi turėti sluoksnių. Negalimi “overprint”
objektai arba linijos. Visi “overprint” objektai ar linijos
neatsispausdins.

Paraštės (Kolona)
Visas spaudinys padengiamas spauda nepaliekant
baltų paraščių/rėmelių ir kirtimo/pjovimo žymių.
Svarbūs elementai (logotipai, užrašai ir pan.) atitraukiami
po 100 mm nuo viršaus ir apačios ir po 50 mm nuo
dešiniojo ir kairiojo kraštų. Visi tekstai ir šriftai turi būti
sukreivinti (converted to curves/ curved).

Popierius privalo turėti FSC® (Forest Stewardship
Council) arba PEFC (Programme For Endorsement
of Forest Certification) sertifikatą ir sertifikavimo
ženklinimą.
Esant dideliam temperatūros kontrastui paros eigoje
arba esant ilgalaikiems krituliams, statiniuose gali
atsirasti kondensato/drėgmės. Maketai su pilnu ploto
padengimu dažais linkę drėgmę/kondensatą sugerti
nežymiai, todėl tokiais atvejais pasitaiko mažiau
savaiminių plakatų deformacijų. Kuo daugiau makete
yra balto ar itin šviesių spalvų ploto, tuo dažnesnės
pasitaikančios popieriaus/plakato deformacijos.
Pasirinkus dvipusės spaudos opciją, plakato drėgmės
įsisavinimo grėsmė sumažinama iki minimumo.

Kokybė
Spaudos gaminiai turi atitikti šiuos reikalavimus:
· tikslūs spaudos gaminio matmenys (PxA) ir išlaikyta
ideali stačiakampio forma;
· spaudos gaminys fiziškai nepažeistas, neturi (su)
lenkimo žymių;
· medžiagos tinkamumas: optimalus pralaidumas
šviesai, tolygi popieriaus struktūra ir tankis, tinka
eksponuoti lauko sąlygomis;

Paraštės (Vitrina/Transporto
paviljonas)

· ryškios ir natūralios spalvos be spaudos grūdėtumo,
dėmių, dažų nubraukimų;

Visas spaudinys padengiamas spauda nepaliekant
baltų paraščių/rėmelių ir kirtimo/pjovimo žymių.
Svarbūs elementai (logotipai, užrašai ir pan.) atitraukiami
60 mm nuo viršaus, 40 mm nuo apačios ir po 35 mm
nuo dešiniojo ir kairiojo kraštų. Matomos dalies suminė
vieno matmens (pločio arba aukščio) tolerancijos riba
skirtingų tipų statiniuose – 55 mm. Visi tekstai ir šriftai
turi būti sukreivinti (converted to curves/curved).

· naudojami UV poveikiui atsparūs dažai.

Techniniai reikalavimai

· tolygus, vientisas medžiagos padengimas dažais
nenaudojant greitojo spausdinimo režimo ir
nepaliekant pastebimų technologinių pėdsakų
(šuorų/print traces) visame gaminio plote;
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1.4. Techniniai reikalavimai

Mažasis formatas

Spaudos kiekis

Maketų pateikimas

· Spausdinamas +10% didesnis plakatų kiekis
nei numatyta reklaminių plokštumų užtikrinant
+2 papildomus plakatus kiekvienam skirtingam
maketui kiekvienam miestui.

Nuoroda į maketą kartu su peržiūrai skirta JPG
grafine byla (print preview) perduodama JCDecaux
ne vėliau kaip:

· Popieriniai plakatai statinėse plokštumose
eksponuojami ne ilgiau kaip 3 sav., o dinaminėse
– ne ilgiau kaip 2 sav., ilgesnėms kampanijoms
spausdinamas papildomas plakatų kiekis.

· Kolonų (COL) formatas –
iki antradienio 12:00 val.
· Vitrinų (CL), transporto paviljonų/stotelių (BS)
formatas – iki trečiadienio 12:00 val.

· Esant plakatų rotacijai į kitas plokštumas, joms
spausdinamas papildomas plakatų kiekis.

Rekomenduojame naudotis mūsų paskyra:
https://jcdecauxlietuva.wetransfer.com/

Spaudos pakavimas

Kalba

Spaudos gaminiai pateikiami:

Visa reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija
privalo būti suderinama su Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant,
privalo būti pateikiama valstybine (lietuvių) kalba.

· Supakuoti atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparia
medžiaga (pakavimo plėvele ar pan.);
· Ne daugiau kaip 30 vnt. plakatų viename rulone;
· Iki 10 vnt. plakatų kiekis pakuojamas ant kartono
tūtos arba kitaip, užtikrinant plakatų nesulankstymą
transportavimo metu;
· Kiekvienos kampanijos miestai pakuojami atskirai;
· Visi paketai pateikiami su lydraščiu/važtaraščiu;
· Ant kiekvieno paketo pateikiama informacija:
‑ spaudos užsakovo įmonės pavadinimas;
‑ kampanijos ID kodas;
‑ spaudą užsakusiojo asmens vardas, pavardė;
‑ tikslus spaudinio formatas milimetrais;
‑ spaudinių kiekis pakete;
‑ miesto, kuriam spausdinama, pavadinimas;
‑ mažas (A5-A4 formato) spaudinių grafinis
turinys/vaizdelis (preview);

Spaudos pristatymas
Spauda pristatoma į JCDecaux sandėlį nurodytu
adresu:
· Kolonų (COL) formatas –
iki penktadienio 12:00 val.
· Vitrinų (CL), transporto paviljonų/stotelių (BS)
formatas – iki pirmadienio 12:00 val. (Vilniaus
plakatai), iki penktadienio iki 12:00 val (kitų
miestų plakatai)
JCDecaux Lietuva sandėlio adresas:
Jočionių g. 14, 02300 Vilnius
Sandėlio darbo laikas: I - V: 8 – 17 val.
Tel: (+370 680) 36 551

‑ medžiaga (popierius, pvc ir pan.);
‑ spaustuvės pavadinimas;
‑ spaustuvės atsakingo asmens mob.tel.
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Didysis formatas

100

2.1. Siena

100

Aukštis

SPAUDOS
MAKETAS

LOGO

100

100

Plotis

Maketas

Saugus plotas

Tento (maketo)
matmenys
(PxA, mm)

Sienos formatas
(PxA, m)
6x3

5950x2950

5x9 (VIL0006BW)

4900x8900

7,8x10,5 (VIL0003BW,
VIL0015BW)
9x5 (VIL0023BW)

7700x10400

10000x12000

12x8 (VIL0005BW)

12000x8000

14,6x9,7 (KAU0003BW)

14500x9600

1:1 / 1:10
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Rezoliucija
(1:10) 300dpi
(1:1) 30dpi

Tento
briaunos
plotis

Užlenkimo skaičius
(klijuojama/lituojama)
1 kartą

PVC Frontlit
≥430 g/m2
50 mm

8950x5000

10x12 (VIL0004BW)

Mastelis

Medžiaga

PVC Frontlit
≥550 g/m2

2 kartus

Mesh ≥270 g/m2

Spalvų modelis
CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100
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Didysis formatas

SPAUDOS
MAKETAS

LOGO

100

Aukštis

100

2.2. Skydas

100

100

Plotis

Maketas

Saugus plotas

4x3

Tento (maketo)
matmenys
(PxA, mm)
4000x3000

6x3

5950x2950

4x6

4000x6000

6,9x4

6900x4000

8x4

8000x4000

10x4

9950x4000

12x4

11950x4000

15x5

14950x4950

Skydo formatas
(PxA, m)

Mastelis
1:1 / 1:10
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Rezoliucija
(1:10) 300dpi
(1:1) 30dpi

Medžiaga

Tento briaunos
plotis

Užlenkimo skaičius
(klijuojama/lituojama)
1 kartą

PVC Frontlit
≥430 g/m2
50 mm

2 kartus

PVC Frontlit
≥550 g/m2

Spalvų modelis
CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100
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2.3. Techniniai reikalavimai

Didysis formatas

Rezoliucija

Tento medžiaga

Jei pateikiamo maketo mastelis 1:1 – rezoliucija ne
mažiau 30 dpi (KS-3 – ne mažiau nei 100 dpi).

Spalvų profilis

Laminuotas arba lietas PVC frontlit tentas (skirtas
eksponuoti lauke atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančias
sezonines oro sąlygas) arba lietas PVC tinklas
(Mesh tentas: medžiagai būtini M1/B1 nedegumo
sertifikatai) priklausomai nuo pasirinkto reklaminio statinio
ir kampanijos sezono. Medžiagų tankiai (g/m2) nurodyti
7 ir 8 psl. esančiose lentelėse.

Failai privalo turėti įeinantį spalvinį profilį. Vadovaujantis
Europos Sąjungoje priimtais skaitmeninės spaudos
standartais, rekomenduojame atsisiųsti ir naudoti šį
spalvinį profilį – ISOcoated_v2_eci.icc. Parsisiųsti čia.

Nerekomenduojame reklaminių tentų spausdinti ant
laminuotos PVC Frontlit medžiagos, ypač šaltuoju
metų periodu (nuo lapkričio iki kovo mėn.) dėl šių
priežasčių:

Jei pateikiamo maketo mastelis 1:10 – rezoliucija ne
mažiau 300 dpi.

· galimas medžiagos lūžimas per lankstymo siūles;

PDF/X-1a failų reikalavimai

· galimos liekamos lankstymo žymės po tento
pakabinimo;

· Kiekvienas failas privalo turėti tik vieną puslapį;

· galimos tento raukšlės po tento pakabimo.

· Visi šriftai turi būti “sukreivinti”;

Tinkamos medžiagos parinkimas yra spaudos užsakovo
atsakomybė.

· Visi faile esantys rastrinės grafikos elementai privalo
turėti vienodą įeinantį spalvinį profilį;
· Failo spaudos plotas turi būti pažymėtas ištisiniu
išoriniu rėmeliu (“crop marks” – netinkamas būdas);

Tento kniedijimas

· Juodos spalvos formavimas iki C70 M60 Y60 K100.

Tentas kniedijamas 12 mm diametro kniedėmis, laikantis
nurodytų žingsnių. Pirma kniedė nuo kampo turi būti
atitraukta 50 mm, sekančių 2 kniedžių žingsnis – 150
mm. Žingsnis tarp likusių kniedžių 300 mm.

· Failai neturi turėti sluoksnių. Negalimi “overprint”
objektai arba linijos. Visi “overprint” objektai ar linijos
neatsispausdins.

50

Visas spaudinys padengiamas spauda nepaliekant
baltų paraščių/rėmelių ir kirtimo/pjovimo žymių.
Svarbūs elementai (logotipai, užrašai ir pan.)
atitraukiami po 100 mm iš visų maketo pusių (viršaus,
apačios, kairės ir dešinės), išskyrus KS-3 reklaminę
sieną: atitraukiama po 200 mm iš visų maketo pusių.
Visi tekstai ir šriftai turi būti sukreivinti (converted to
curves/curved).
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150

150

300

12

Paraštės
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2.3. Techniniai reikalavimai
Kokybė

Didysis formatas
‑ tento numeracija (taikoma tik KS-3 XXL
reklaminei sienai);
‑ spaudos užsakovo įmonės pavadinimas;

Spaudos gaminiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

‑ kampanijos ID kodas;

· tikslūs spaudos gaminio matmenys (PxA) ir
išlaikyta ideali stačiakampio forma;

‑ užsakusio asmens V. Pavardė;

· spaudos gaminys fiziškai nepažeistas (plyšimai,
lūžimai, kiti defektai);

‑ spaudinių kiekis pakete;

· parinkta sezoniškumą ir paskirtį atitinkanti
medžiaga: šiltuoju sezonu – ≥300 g/m2, šaltuoju
sezonu – ≥430 g/m2, skirta naudoti lauko
sąlygomis;

‑ mažas (A5-A4 formato) spaudinių grafinis
turinys/vaizdelis (preview);

· spaudos gaminių spalvos – ryškios ir natūralios
be matomo spaudos grūdėtumo, dėmių, dažų
nubraukimų;

‑ spaustuvės atsakingo asmens mob. tel.

· tolygus, vientisas medžiagos padengimas dažais
nenaudojant greitojo spausdinimo režimo ir
nepaliekant pastebimų technologinių pėdsakų
(šuorų/ print traces) visame gaminio plote;
· per sulenkimus medžiaga neturi lūžinėti;
· naudojami UV poveikiui atsparūs dažai;
· lituojama/klijuojama be vaizdo/turinio dalių
persistūmimo/nesutapimo, be raukšlių;
· užtikrinamas gaminio/medžiagos siūlių litavimo
stiprumas – neplyšta, netrūksta, neatsiskiria;
· tolygus litavimo siūlių padengimas spauda;
· supakuoti spaudiniai neturi būti tarpusavyje sulipę.

Spaudos pakavimas
Spaudos gaminiai pateikiami:
· Supakuoti atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparia
medžiaga (pakavimo plėvele ar pan.);
· Mesh tentai KS-3 sienai pakuojami sulankstant
klostėmis (iš dešinės į kairę pusę);
· Kiekvienos kampanijos miestai pakuojami atskirai;
· Visi paketai pateikiami su lydraščiu/važtaraščiu;

‑ tikslus spaudinio formatas milimetrais;
‑ miesto, kuriam spausdinama, pavadinimas;

‑ medžiaga (popierius, pvc ir pan.);
‑ spaustuvės pavadinimas;

Maketų pateikimas
Nuoroda į maketą kartu su peržiūrai skirta JPG grafine
byla (print preview) perduodama JCDecaux ne vėliau
kaip iki trečiadienio 12:00 val.
Rekomenduojame naudotis mūsų paskyra:
https://jcdecauxlietuva.wetransfer.com/

Kalba
Visa reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija
privalo būti suderinama su Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant,
privalo būti pateikiama valstybine (lietuvių) kalba.

Spaudos pristatymas
Spauda pristatoma į JCDecaux sandėlį nurodytu
adresu iki pirmadienio 12:00 val.
JCDecaux Lietuva sandėlio adresas:
Jočionių g. 14, 02300 Vilnius
Sandėlio darbo laikas: I - V: 8 – 17 val.
Tel: (+370 680) 36 551

· Ant kiekvieno paketo pateikiama informacija:
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Transporto paviljono apklijavimas

1265x2165

C

D

E

2165

1320x2165

700

1265x2165

1465

3.1. Foster

2375

1265

20

20

1265

1320
3810

Maketas C

Persidengimas

Maketas D

Persidengimas

Maketas E

Persidengimas

ŽEMĖLAPIS

Mastelis

Rezoliucija

Spalvų modelis

1:1

100dpi

CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

Maketų matmenys
Maketuojamas 3810x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis:
C dalis – 1265x2165 mm, D dalis – 1320x2165 mm, E dalis – 1265x2165 mm.
Tarp maketų C ir D, D ir E turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų.
D ir E plokštumose svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

Techniniai reikalavimai
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3.2. Foster NM

Transporto paviljono apklijavimas

ŽEMĖLAPIS

Mastelis

Rezoliucija

Spalvų modelis

1:1

100dpi

CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

Maketų matmenys
Maketuojamas 3789x2195 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis:
C dalis – 1283x2215 mm, D dalis – 1283x2215 mm, E dalis – 1283x2215 mm.
Tarp maketų C ir D, D ir E turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. D ir E plokštumose
svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

Techniniai reikalavimai
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3.3. Mini Foster NM

Transporto paviljono apklijavimas

ŽEMĖLAPIS

Mastelis

Rezoliucija

Spalvų modelis

1:1

100dpi

CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

Maketų matmenys
Maketuojamas 2398x2195 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 2 atskiras dalis:
C dalis – 1155x2215 mm, D dalis – 1283X2215 mm.
Tarp maketų C ir D, turi būti 20mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. E plokštumoje svarbius
elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).

Techniniai reikalavimai
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3.4. Mini Foster

Transporto paviljono apklijavimas

1265x2165

C

D

1065x2165

E

F

700

2165

1465

1065x2165

1265x2165

1065

20
1265
2310

Maketas C

Persidengimas

Maketas D

Persidengimas

ŽEMĖLAPIS

Mastelis

Rezoliucija

Spalvų modelis

1:1

100dpi

CMYK

Formatas
TIFF ir PDF/X-1a
≤500 MB

Juodos sp.
formavimas iki
C70 M60 Y60
K100

Maketų matmenys
Maketuojamas 2310x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 2 atskiras dalis:
C dalis – 1065x2165 mm, D dalis – 1265x2165 mm.
Tarp maketų C ir D, E ir F turi būti 20mm persidengimas (žr. į brėžinį).
Apklijuojant išorinę paviljono stiklų pusę (VST-767, VST-768 ir kt.): E dalis – 1265x2165 mm, F dalis – 1065x2165 mm.

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. E plokštumoje svarbius
elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).
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3.5. Foster su WC
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Maketų matmenys
Maketuojamas 2565x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 2 atskiras dalis:
C dalis – 1265x2165 mm, D dalis – 1320x2165 mm.
Tarp maketų C ir D turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. D plokštumoje svarbius
elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).
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Maketų matmenys
I-osios dalies matmenys. Maketuojamas 3810x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis:
C dalis – 1265x2165 mm, D dalis – 1320x2165 mm, E dalis – 1265x2165 mm.
Tarp maketų C ir D, D ir E turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).
II-osios dalies matmenys. Maketuojamas 3810x2165 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis:
C dalis – 1265x2165 mm, D dalis – 1320x2165 mm, E dalis – 1265x2165 mm.
Tarp maketų F ir G, G ir H turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo visų kraštų. D, E, F ir G plokštumose
svarbius elementus atitraukti po 700 mm nuo apačios (gali užstoti suoliukas, žr. į brėžinį).
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3.7. Loro plieninė
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Maketų matmenys
Maketuojamas 3870x1950 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis išpjaunant po 30 mm pločio
juostas tarp C, D ir D, E stiklų: C dalis – 1270x1950 mm, D dalis – 1270x1950 mm, E dalis – 1270x1950
mm. Tarp maketų turi būti 30mm pločio tarpas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios
400 mm – gali užstoti suoliukas.
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3.8. Loro aliumininė
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Maketų matmenys
Maketuojamas 3720x2000 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis išpjaunant po 30 mm pločio
juostas tarp C, D ir D, E stiklų: C dalis – 1220x2000 mm, D dalis – 1220x2000 mm, E dalis – 1220x2000
mm. Tarp maketų turi būti 30mm pločio tarpas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios
400 mm – gali užstoti suoliukas.
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Transporto paviljono apklijavimas
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Maketų matmenys
Maketuojamas 3680x1860 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis išpjaunant po 70 mm pločio
juostas tarp C, D ir D, E stiklų: C dalis – 1180x1860 mm, D dalis – 1180x1860 mm, E dalis – 1180x1860
mm. Tarp maketų turi būti 70mm pločio tarpas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios
400 mm – gali užstoti suoliukas.
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Maketų matmenys
Maketuojamas 3420x2194 mm vaizdas, kuris kuris sukarpomas į 6 atskiras dalis išpjaunant po 140 mm
aukščio juostą tarp C, F ir D, G ir E, H stiklų: C, D, E, F, G, H dalys po – 1140x1027 mm.
Norint papildomai apklijuoti rėmą, pateikiamas atskiras 3420x160 mm juostos maketas (t.y. 3420x140 mm +
10 mm užlaidos iš viršaus ir apačios).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios
600 mm – gali užstoti suoliukas.
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3.11. Teimbrant
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Maketų matmenys
Maketuojamas 4130x2040 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis išpjaunant po 40 mm pločio
juostas tarp C,D ir D,E stiklų: C dalis – 1350x2040 mm, D dalis – 1350x2040 mm, E dalis – 1350x2040 mm.
Tarp maketų turi būti 40mm pločio tarpas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus, nuotraukas ir pan.) atitraukti: po 35 mm nuo visų kraštų, nuo apačios
400 mm – gali užstoti suoliukas.
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Maketų matmenys
Maketuojamas 3410x1870 mm vaizdas, kuris sukarpomas į 3 atskiras dalis:
C dalis – 1150x1870 mm, D dalis – 1150x1870 mm, E dalis – 1150x1870 mm.
Tarp maketų C ir D, D ir E turi būti 20 mm persidengimas (žr. į brėžinį).

Paraštės
Svarbius elementus (logotipus, užrašus ir pan.) atitraukti po 35 mm nuo viršaus, nuo po 250 mm (gali užstoti
suoliukas), C stiklo makete iš kairės – 85 mm, E stiklo makete iš dešinės – 35 mm.
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3.13. Techniniai reikalavimai Transporto paviljono apklijavimas
Pastabos

Maketų pateikimas

Kiekvienos atskiros bylos pavadinime nurodykite:

Nuoroda į maketą kartu su peržiūrai skirta JPG grafine
byla (print preview) perduodama JCDecaux ne vėliau
kaip iki trečiadienio 12:00 val.

· Kampanijos/prekės ženklo pavadinimą
· Paviljono tipą
· Tikslius maketo bylų matmenis

Rekomenduojame naudotis mūsų paskyra:
https://jcdecauxlietuva.wetransfer.com/

· Stiklo/dalies raidę
(pvz.: Kampanijos_pavadinimas_
Foster_1265x2165mm_C.tif ir t.t.).

Kalba
Visa reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija
privalo būti suderinama su Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant,
privalo būti pateikiama valstybine (lietuvių) kalba.
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