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AINEISTO-OHJE
Tämä aineisto-ohje sisältää ohjeita Traconille toimitettavan kuva-aineiston muodosta.
Viestintätiimimme vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiinne sähköpostiosoitteessa
viestinta11@tracon.fi ja puhelinnumerossa 050 345 0542 (Santtu Pajukanta).
Tracon varaa oikeuden tiedostotyyppimuunnoksiin, läpinäkyvyysmuutoksiin sekä muihin
tarvittaviin korjauksiin. Emme ota vastaan Flash- emmekä GIF-animaatioita ellei näistä ole
erikseen sovittu.

WEB-MAINOS
Web-mainoksen leveys on 120 pikseliä ja korkeus 30–200 pikseliä.
Web-mainosten ensisijainen tiedostomuoto on 8-bittinen indeksoitu PNG läpinäkyvällä
taustalla. Otamme vastaan myös 24-bittisiä PNG-kuvia sekä JPEG- ja GIF-kuvia. Kuvien tulee
olla sRGB-väriavaruudessa (useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa oletuksena).

OHJELMALEHTIMAINOS
Koko sivun (A5) mainoksen leveys on 148 millimetriä ja korkeus 210 millimetriä.
Sponsoritiimi on voinut sopia kanssanne myös muun kokoisesta mainoksesta, jolloin
mainoksen koko on ilmoitettu teille millimetreinä.
Mainoksen ympärille tulee jättää vähintään 5 mm leikkausvara (bleed). Suosittelemme
normaalien leikkausmerkintöjen käyttöä, mikäli prosessinne tukee tätä. Esimerkiksi Adobe
InDesign -taitto-ohjelmisto tuottaa sopivat leikkausmerkinnät oletuksena.
Mainosaineiston tarkkuuden tulee olla 300 DPI.
Mainosaineiston ensisijainen tiedostomuoto on PDF. Otamme mainoksia vastaan myös PSD-,
PNG- ja JPEG-kuvina. Huomioithan kuvatiedostojen tapauksessa riittävän koon (koko sivun
mainokselle vähintään 1748 pikseliä kertaa 2481 pikseliä) ja JPEG-tiedostojen tapauksessa
myös pakkauslaadun (90–100). Ohjelmalehti painetaan CMYK-väriavaruudessa ISO Coated
Fogra 27.

LOGO
Pyydämme kaikkia sponsoreitamme lähettämään logonsa web-sivustoa ja ohjelmalehteä
varten. Parhaan jäljen saavutatte toimittamalla logonne meille suoraan erikseen paino- ja
web-laatuisena. Halutessanne voitte myös toimittaa meille vain yhden logokuvan, jonka
korkeus on vähintään 360 ja leveys vähintään 360 pikseliä ja tiedostomuoto PNG, JPEG tai
GIF. Traconin web-tiimi muokkaa tällöin tästä web-sivustolle ja ohjelmalehteen sopivat
versiot.
Ohjelmalehdessä logon leveys on 30 millimetriä ja korkeus 30 millimetriä.
Painolaatuisen logon tarkkuuden tulee olla 300 DPI ja tiedostomuodon PDF, PSD tai TIFF
CMYK-väriavaruudessa ISO Coated Fogra 27. Myös sRGB-väriavaruudessa (usein
kuvankäsittelyohjelmien oletus) tallennetut PSD-, PNG- ja JPEG-kuvat käyvät, joskaan tällöin
emme voi taata värien tarkkaa toistumista. Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota
siihen, että läpinäkyvyys on logotiedostossa oikein tai se on helposti rajattavissa.
Web-sivustolle tulevien logojen leveys on 90 pikseliä ja korkeus 90 pikseliä. Web-logojen
ensisijainen tiedostomuoto on 8-bittinen indeksoitu PNG läpinäkyvällä taustalla.
Otamme vastaan myös 24-bittisiä PNG-kuvia sekä PSD-, JPEG- ja GIF-kuvia. Kuvien tulee olla
sRGB-väriavaruudessa (useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa oletuksena).

