Segítség ajánlatkéréshez
A nyomdaiparban kevésbé járatos ügyfeleinknél gyakran fordulnak elő hibák, vagy félreérthető paraméterek a nyomdai árajánlatkéréseknél. Sajnos ezek a hibák kellemetlenséget okozhatnak mindkét fél számára, ezért igyekeztünk összeállítani egy
olyan ajánlást, mely hasznos segítséget nyújthat az árajánlatkéréshez.
NYOMDAI TERMÉKEK PARAMÉTEREINEK MEGADÁSA
Általánosságban igaz, hogy ha a paramétereknél több variációra szeretnénk az árajánlatot kérni (pl.: 80g ofszetpapírrra, és
100g ofszetpapírra), sorolja fel egymás után őket.
Nyomdai termék megnevezése:
Érdemes úgy megadni, hogy utaljon a termék típusára (pl.: boros könyv, céges levélpapír, színes szórólap, termékkatalógus,
stb.) és egyértelműen be lehessen vele később azonosítani.
Készméret:
A késztermék mérete. Célszerű a méreteket szabványméretekben megadni: A/6, A/5, A/4, A/3, A/2; borítékoknál: C6, C5, C4,
vagy francia / DL / LA4. Egyedi méret esetén mm x mm formátumban kell megadni. Ha a termék speciális alakzatú, érdemes
egy beméretezett vázlatot mellékelni.
Az egylapos kiadványoknál - függetlenül a hajtásoktól - a kiterített méretet kell megadni.
Oldalak száma: (Opcionális paraméter)
A nyomdai termék oldalszáma. Jellemzően ezt csak katalógusoknál, újságoknál, könyveknél kell megadni.
Alapanyag:
A termék alapanyagának típusa és egyéb paraméterei, mint a grammsúly, kartonvastagság, vagy szín. Olyan termékek, melyek
több alapanyagból állnak, értelemszerűen mindegyiket külön-külön meg kell adni.
Általánosságban megadott papír típusok:
ofszet (levél- vagy fénymásolópapír anyaga)
fényes vagy matt műnyomó (színes kiadványok, szórólapok, prospektusok, dossziék anyaga)
kreatív papír / karton (igényes meghívók, üdvözlők, névjegyek, levélpapírok anyaga) Jellemzően színesek, és mintázott
felületűek, vagy vízjelesek.
A grammsúly megadásához segítségül néhány minta:
levélpapír (80-100 g),
névjegy (250-300 g),
szórólapok (vékony 70g, normál 115-150g, olyan, aminek tartása van 170-200g)
katalógus vagy prospektus borítója (200-270g)
Ha boríték a termék, meg kell adni, hogy milyen módon záródjon (enyvezett, szilikonos), sőt további egyedi paramétert, mint
ablakos kivitel (jobb-, baloldalon), talpas kivitel, belső védőréteges, stb.
Ha nem tudja eldönteni a kívánt paramétereket, csatoljon hozzá egy mintát és hivatkozzon rá, vagy írja körül milyet szeretne.
Nyomási színek száma:
A nyomdánál a színeket két módon lehet megadni, vagy felsoroljuk a használt színeket (direkt szín), vagy a 4 alapszínnel (4
szín color / CMYK = Cián, Bíbor, Sárga, Fekete). Ha a színek pontos megadását választjuk érdemes itt is a szabványnak megfelelő PANTONE skála értéket megadni (Ügyeljünk arra, hogy a PANTONE skálát megadják fényes és matt papírra külön-külön).
Azonkívül a színek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy színes papírnál a színek torzulnak, például sárga papíron a
fekete barnának látszik.
A színek megadásának szabványos formája az előoldali színek száma + a hátoldal színeinek száma.
Néhány példa:
4+4 (ez egy elő-, hátoldalon színes kiadvány)
1+1 P Process Black (vagy elő-, hátoldalon feketével nyomot kiadvány)
5+1 előoldal direkt szín arany, hátoldal Pantone Red 032 (előoldalon 4 színes kiadvány, melyet egy ötödik, jelen esetben arany
színnel nyomnak, a hátoldala egy egyszínű 32-es vörös)
Kötészet:
Itt kell megadni a kötészeti teendőket, mint a hajtás (1x, 2x, Z-hajtás), tűzés (1xx 2x, omegakapoccsal), irkafűzés, lyukasztás
(2 lyuk, 4 lyuk), spirálozás (fém, műanyag, előfólia, hátlapkarton), tömbösítés, ragasztás (fejben-, oldalt ragasztva), stancolás,
fóliázás (fényes, matt), stb.
Megjegyzés:(Opcionális paraméter)
Itt adhatja meg az egyéb közlendőket (pl.: a csomagolásra vonatkozó előírások).
Példányszám:
A kész nyomdai termék darabszáma.
EGYÉB PARAMÉTEREK MEGADÁSA
Meg kell adni, mint biztosít a nyomdának a termék elkészítéséhez. Lehet nyomdakész filmet, vagy elektronikus formában
elkészítve, minta alapján újragyártás, vagy megbízni a nyomdát a termék tervezésével.
Szállítási határidő
Fizetésre vonatkozó kikötések, kérések
Paritás (a nyomda gondoskodjon a szállításról, vagy átvétel helye a nyomda telephelye)
Reméljük tanácsainkat hasznosnak ítélte, ha további kérdése van forduljon hozzánk bizalommal.

