GRAFISK GUIDELINE 2022/2023

BC tilbudsaviser
Til dig som annoncør i BC Caterings tilbudsaviser

UPLOAD AF ANNONCEMATERIALE
FTP-SERVER:
Link til ftp-server: https://bccatering.727.dk
Login:

sendes i separat mail

Ved oplysning af tilbud til Ole Nørmark sendes
pr. mail. Informér da om eventuelt:
• Prio-produkt
• Nyheder

FÆRDIGE ANNONCER
Det foretrækkes og anbefales at downloade
masterfilen i forbindelse med layout af færdige
annoncer. Masterfilen findes på: https://
bccatering.dk/information/annoncedatatilbudsaviser/
For at skabe mere harmoni og give avisen et
flottere grafisk udtryk er det kun muligt at levere
færdige annoncer ved køb af 1/1 sides eller
opslagsannoncer.
Har du købt en 1/4 eller en 1/2 side i avisen
opsættes annoncen af 727.

TEKSTMATERIALE

1/1 sides annonce:
H: 272 mm B: 190 mm

Word dokument med ønske til overskrift og
brand- eller produkttekst uploades i mappen på
ftp-serveren sammen med det øvrige materiale.

BILLEDMATERIALE
Krav til kvalitet af leverandørmateriale:

Dobbeltsides annonce:
H: 272 mm B 400 mm

Produktbilleder bør sendes som fritlagte billeder
(så vidt muligt), da det er med til at skabe en
flottere og mere sammenhængende annonce.
• Størrelse: Min. 2500 x 2500 pixels (300dpi)
• Format: TIFF, PSD, PNG eller JPG

OBS: alle annoncer er uden beskæring
Miljøbilleder skaber rammen om jeres produkter
for dig som leverandør. Send gerne flere
forskellige.
• Størrelse: Min. 5000 x 5000 pixels (300dpi)
• Format: TIFF, PSD, PNG eller JPG
Logofiler skal sendes i vektorgrafik enten som
AI eller EPS.

727 tilbyder foto af dit produkt:
Kan I ikke levere ovenstående, eller har I brug for optimerede billeder tilbyder
727 følgende priser på foto.
Produktfoto

kr.

Miljøbillede (let anretning eller tilberedning)

kr. 1400,00

Miljøbillede – inkl. tilberedning større ret mv.

kr. 1900,00

Kontakt lza@727.dk for at bestille foto.

350,00

GUIDE TIL FTP-SERVER
Indtast
https://bccatering.727.dk
i din browser.
Udfyld felterne med de
login-oplysninger du har
fået tilsendt pr. mail

Vælg ”Dansk Cater
Industrien”

GUIDE TIL FTP-SERVER
Vælg datoen for
indrykning af dit
annoncemateriale

Vælg din virksomhed

GUIDE TIL FTP-SERVER
Når du har valgt din
virksomhedsmappe.
Tryk på ”Upload File(s)”
Derefter kan du uploade
dine filer igennem din
Finder, eller du kan
trække dine filer over i
”File Upload”-vinduet
(drag&drop).

