Formatos

Formatos

Termos e Condições de
entrega dos materiais
Publicitários:

—

A - Ficheiros em formato PDF, EPS,
TIFF ou JPEG em alta resolução de 400
DPI’s (minimo de 300DPI’s) em CMYK.

Página Par: 215X278mm

1/2 Página Vert.: 106,25X278mm

D

A
Página Ímpar: 215X278mm

1/2 Página Horiz.: 215X143mm

B
1/4 Página: 106,25X143mm

F

C

C

C - Toda e qualquer alteração posterior
ao envio do material de publicidade é
da responsabilidade do anun- ciante.
Fica igualmente responsável pela
comunicação atempada das alterações
e consequente actualização e envio dos
ficheiros.
D - Às dimensões de corte da revista
deverão ser acrescidos entre 3 a 5mm de
bleed para acerto.
E - As páginas duplas devem ter um
desvio (massa central) de 6mm ao centro
(3mm para a esquerda e 3mm para a
direita), de modo a garantir o respectivo
acerto central. Obrigatório para
inserções com localiza- ção no verso de
capa com a primeira página do miolo.

E

Página Dupla: 430X278mm

B - Os textos deverão ser convertidos
em curvas (não editáveis) e não poderão
ficar a menos de 10mm da área de corte
ou dobra.

F - Para um melhor acompanhamento
da impressão real do original, todos
os ficheiros deverão, sempre, ser
acompanhados da respectiva prova de
cor (preferencialmente, cromalin ou
semelhante).
G - Os materiais deverão ser entregues
com a antecedência definido no Plano e/
ou nas Condições Gerais contractuais.
H - Para evitar desacertos de cor,
toda a informação, a que for atribuída
exclusivamente a cor preto – com
excepção dos títulos - deverá apenas

conter 100% na chapa do preto e abrir a
branco nas restantes chapas. No caso de
se pretender mais brilho, ou um preto
mais fechado, basta adicionar aos 100%
de preto mais 50% de cyan.
I - A Attitude não se responsabiliza por
qualquer falha e/ou defeito de impressão
quando os materiais externos entregues,
não respeitem todas as especificações
definidas nos pontos acima descritos.
Os ficheiros podem ser entregues por via
e-mail e ou correio normal (devidamente
acondicionados) para: image@attitudemag.com (preferencial)
advertising@attitude-mag.com
–
Revista ATTITUDE Interior Design
Passeio das Virtudes, 28 4050-629 Porto
Qualquer dúvida adicional não hesite em
contactar-nos para:
attitude@attitude-mag.com
ou para pormenores técnicos:
advertising@attitude-mag.com
Ref: A/B pág. Par/impar
215X278mm (corte) + 3mm (massas)
Ref: C pág. Dupla
430X278mm (corte) + 3mm (massas)
+6mm (massa central)
Ref: D 1/2 pág. Vertical
106,25X278mm (corte) + 3mm (massas)
Ref: E 1/2 pág. Horizontal
215X143mm (corte) + 3mm (massas)
Ref: F pág.
106,25X143mm (corte) + 3mm (massas)
Versão iPad: Ref. A ou Ref. C

Formatos

Formatos Web
—

A - Banner Vertical • blog: 170x723px
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THUMBNAIL
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2 - Toda e qualquer alteração posterior
ao envio do material de publicidade
é da responsabilidade do anunciante.
Fica igualmente responsável pela
comunicação atempada das alterações
e consequente actualização e envio dos
ficheiros.
3 - Os banners são partilhados por vários
anúnciantes. A exclusividade terá que ser
negociada à parte.

Em caso de problemas técnicos
jorge@attitude-mag.com

MENU

PUB

C

THUMBNAIL

1 - ficheiros em formato .PNGs or. Jpeg
or .GIF (no caso de animações ) a 72dpi
e em RGB.

Os ficheiros podem enviados para:
advertising@attitude-mag.com

C - Banner Pop-up • blog, article, print 650x480px

MENU

Termos e Condições de
entrega dos materiais
Publicitários:

B - Banner Horizontal • blog, article, print: 919x172px

Formato A - Banner que acompanha a
navegação por scroll. O anunciante muda
a cada vista de página
Formato B - Banner de posição não
estática e localizção aleatória na grelha
do blog. Este banner está presente na
grelha do blog, artigos e secção print. O
anunciante muda a cada vista de página.
Format C - Banner pop-up. O anunciante
muda a cada sessão. Este banner aparece
na grelha do blog, artigos e secção print.

