MINICARDS anyagleadási információk

Kész kreatív anyag leadása esetén:
Az előoldalra 45 × 63 mm méretben, (amennyiben
a kártya kedvezményt kínál, mely ajánlat az alsó
csíkra kerül: 45 × 61 mm), a hátoldalra 45 × 68 mm
méretben, 300 dpi felbontásban, CMYK
formátumban kérjük az anyagot elküldeni.
A kártyák nyomdakész összeállítását stúdiónk végzi
a MINICARDS® szabvány szerinti méretben és
megjelenéssel. A kártyán alul és felül kifutó szín
meghatározását CMYK adatokkal kérjük, ennek
hiányában a kapott kreatívhoz igazítjuk a színt.

A

kártya

megtervezéséhez

(amelyet
térítésmentesen végzünk) a következőket kérjük:
–

Kép (jó minőségű, JPG, TIFF, min. 50*50 mm
és 300 dpi felbontás)

–

Logó (vektoros formátumban vagy JPG ill.
TIFF file

–

Szöveges információk, angolul:
Előoldalra rövid, figyelemfelkeltő leírás, vagy
szlogen.
Hátoldalra elérhetőségek, (cím, telefonszám,
weboldal, e-mail) nyitva tartás stb.

–

Kedvezmény vagy ajánlat, a kártya
bemutatása esetén, amely kiemelésre kerül az
előoldal alján bekeretezve (és szintén
kiemelhető részletesen említve a hátoldalon).

A hátoldalon megjeleníteni kívánt térképet, illetve
a kártyák felső csíkba kerülő navigációs kódot a
MINICARDS Magyarország Kft. készíti el.

Leadási határidő

Megjelenési lehetőséget havonta tudunk biztosítani. Egy adott periódusban történő megjelenéshez a kártya
tervezéséhez szükséges képi anyagokat és információkat előző hónap közepéig szükséges kézhez kapnunk.
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Tanácsok a kártyatervezéshez
Kategória: pl.: MUSEUM, SHOPPING, RESTAURANT, PUB, CITY TOUR. A kártyák világszerte egységes
megjelenése miatt használt, megkönnyíti az érdeklődőknek, hogy megtalálják, amit keresnek.
Kép: tiszta, világos jó minőségű kép, mely jellemző az adott hirdetőre, helyre. Emberi alakokkal még jobb!
Szöveg: a kevesebb néha több! A kártya méretéből is adódik, hogy rövid és lényegre törő üzenet jelenjen meg.
Ajánlott kedvezmény: pl.: 15%, 500 HUF, FREE GIFT, FREE DRINK, SPECIAL OFFER
%-os kedvezmény esetén, a hatékony kampányhoz legalább 10% engedmény ajánlását javaslunk.
A hátoldalon az ajánlatot részletezzük, illetve az esetleges kizárásokat feltüntetjük. (Pl. FREE DRINK, csak
ételfogyasztás mellett)
Elérhetőségek: a kis térkép alá kerül a cím, valamint a tömegközlekedési információk.
Ezen kívül ajánlott a weboldal, (Facebook oldal), telefonszám, e-mail cím feltüntetése, a nyitva tartás
részletezése.
QR kód használata, mely térképet helyettesítheti, ha több helyszín van, vagy folyamatosan változó programok
esetén a weboldalra mutat.
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