
INZERTNÍ KATALOG FIREM

CZECH RAILDAYS 2016

VYSTAVOVATEL:                                                                    

Inzertní katalog firem Czech Raildays je barevná vázaná brožura  formátu A5 (na výšku) na křídovém papíru, 
vydávaná v nákladu 1500 výtisků. Obdrží jej všichni vystavovatelé (3 ks), účastníci odborných seminářů a je v prodeji 
po celou dobu veletrhu. Dále je katalog po celý následující rok umístěn na stránkách www.railvolution.net/czechraildays. 
Ceník inzerce - viz níže.

POŽADAVKY PRO PŘEDÁNÍ GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO INZERÁTY

Podklady musí být dodány nejpozději do 6. 5. 2016

Katalog je pro tisk zpracováván na počítačích Apple Macintosh. Poněvadž většina podkladů pro inzerci bývá připravena na počítačích PC,
žádáme o dodržení následujících pokynů. Inzerát je nutno předat v dále zpracovatelné formě, aby bylo možno provést případné úpravy 
(texty, adresy, telefon, atd.). Z tohoto důvodu je vhodné inzeráty uložit jako Corel Draw (v případě tohoto programu preferujeme formát PDF), 
Adobe Illustrator, QuarkXPress, písmo v křivkách. Použité snímky v inzerátech musí být ve formátu EPS, JPEG na 300 dpi v barvě CMYK.
Dále mohou být přijaty inzeráty ve formátech PDF, EPS pro PC i Mac (formát 300 dpi, CMYK) nebo TIFF pro PC i Mac.

Obrazové soubory (loga, foto)
- formát TIFF, EPS, JPEG pro PC i Mac (300 dpi, CMYK) a PDF (300 dpi).

Vektorová grafika (loga)
- Adobe Illustrator, Illustrator EPS, formát CDR, písmo v křivkách, barva CMYK.

Texty
- ve formátu Word.

Případné dotazy k objednávce inzerce: zapletal@railvolution.net, +420 605 983 763
Případné dotazy technického charakteru: misota@railvolution.net, +420 603 833 605

Velikost inzerátu výška (mm) šířka (mm)

1/3 strany A5 70 148

1/2 strany A5 105 148

celá strana A5 210 148

1/3 strany A5 (70 x 148 mm) Ano V registračním poplatku

1/2 strany A5 (105 x 148 mm) Ano                    Ne 2.500,- CZK

celá strana A5 (210 x 148 mm) Ano                    Ne 4.500,- CZK

Zápis do katalogu - vystavovatel

1/3 strany A5 (70 x 148 mm) Ano V registračním poplatku

1/2 strany A5 (105 x 148 mm) Ano                    Ne 2.500,- CZK

celá strana A5 (210 x 148 mm) Ano                    Ne 4.500,- CZK

Zápis do katalogu - spoluvystavovatel
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