
Podklady pro Inzerci 
 
Obrázky 

- v elektronické podobě - tif, eps, jpg, (rozlišení minimálně 300 dpi ve velikosti 1:1) 
 
Loga a certifikáty 

- v elektronické podobě  vektorové v programu Adobe Ilustrátor do verze CS2 (ai, eps)  
nebo Corel Draw (cdr) do verze 13.0, použitá písma převedená na křivky, možno i jpg nebo 
tif v rozlišení 300 dpi ve velikosti 1:1!! 

 
Texty 

V textovém dokumentu (Word – koncovka .doc)  
 
Mustr – představa klienta 

- mustr lze dodat v elektronické podobě -  word, excel, powerpoint (obrázky ani loga 
nelze z těchto dokumentů použít, podklady si klient dodá zvlášť viz. podklady) 

 
Otevřená data - zpracovaná prezentace klientem  

- v elektronické podobě v programu QuarkXPress (verze 4.0), InDesign (verze CS2),   
nutno však přibalit do dokumentu použité obrázky a písma (fonty), případně v programu 
Corel Draw (cdr – do verze 13.0), Ilustrátor (do verze CS2) vždy kompletně zpracovaná 
na formát (viz. formáty inzerce)  

 
Předávání dat 

- CD, DVD, e-mail nebo ftp - ftp://ftp.ppagency.cz, login: ftpuser, heslo: qq 
 
 
 
 

Další informace pro klienta: 
 

1) Podklady (fotky, loga, certifikáty) nelze stahovat z webových stránek,  
mají nízké rozlišení a pro tiskovou prezentaci jsou nepoužitelné. 

2) Podklady (fotky, loga, certifikáty) nelze zasílat v dokumentu word, excel,  
powerpoint, též jsou pro vytvoření tiskové prezentace nepoužitelné  - většinou  
jsou nekvalitní s nízkým rozlišením. 

3) Podklady dodané ve formátu .gif dodávat pouze do čtyř barev (bez barevných přechodů) 
 
 
 
 

PDF dodané klientem 
 
Tiskové PDF musí splňovat tyto náležitosti : 

- pasovací křížky a ořezové značky 
- správný formát inzerce viz formáty inzerce 
- při formátu celostrana - spadávka 5 mm na všech čtyřech stranách 
- fotky a logo uloženo ve CMYKu minimální rozlišení 300 dpi ve velikosti 1:1 
- pdf musí být vytvořeno bez vložených ICC profilů 
- fonty nesmí být rozsypané 

 
 
 

Formáty inzerce 
 
 
Rozměry inzercí viz následující strana 
 
 
 
 
 



 

Formáty Inzerce 
 
 

Teritoriální publikace 
 

Velikost  Formát (mm) Možnost spadu 5 mm 

1/1 210x297 ANO 

1/2 na šířku 185x128 ANO   (není nezbytně nutné) 

1/2 na výšku 90x260 ANO   (není nezbytně nutné) 

 
 

Lobby 
 

Velikost  Formát (mm) Možnost spadu 5 mm 

1/1 230 x 300 ANO 

1/2 na šířku 205 x 124 ANO   (není nezbytně nutné) 

1/2 na výšku 100 x 252 ANO   (není nezbytně nutné) 

1/3 na šířku 205 x 81 ANO   (není nezbytně nutné) 

1/3 na výšku 62 x 252 ANO   (není nezbytně nutné) 

vizitka na obálce 70 x 40 ANO   (není nezbytně nutné) 

vizitka velká 100 x 50 ANO   (není nezbytně nutné) 

 
 
 

  Czech Business and Trade (CBT)  
 

Velikost  Formát (mm) Možnost spadu 5 mm 

1/1 210x297 ANO 

1/2 na šířku 185x128 ANO (není nezbytně nutné) 

1/2 na výšku 90x260 ANO (není nezbytně nutné) 

1/3 na šířku 185x84 ANO (není nezbytně nutné) 

 
 

 
Doing Business 

 
Velikost  Formát (mm) Možnost spadu 5 mm 

1/1 210x297 ANO 

1/2 na šířku 163x123 ANO   (není nezbytně nutné) 

1/2 na výšku 79x251 ANO   (není nezbytně nutné) 

1/4 79x123 ANO   (není nezbytně nutné) 

1/3 163x81 ANO   (není nezbytně nutné) 

2/3 na šířku 163x166 ANO   (není nezbytně nutné) 

 
 

Mise 
 

Velikost  Formát (mm) Možnost spadu 5 mm 

1/1 148x210 ANO 

 


