Infoseinäke

Infoseinäke-pakettiin kuuluu:
Taustaseinä + kaartuva nimikyltti + valaisin
Näytteilleasettajan nimi perustekstityypillä (Helveticakirjasin, musta teippi)*
Esittelytiski (koodi M10)
Baarijakkara (koodi K25m)
Sähköliitäntä
Siivous
* Laitamme seinäkkeeseen sen nimen, minkä olette antaneet
ilmoittautuessanne Kuntamarkkinoille.
Mikäli haluatte muuttaa tekstiä tai tilata logon (logo
lisämaksullinen),
ilmoittakaa siitä 18.8. mennessä sähköpostitse: taina.juvonen
(at) globex.fi
Pakettiin kuuluvat rakenteet ja kalusteet rakennetaan ilman
eri tilausta paikalle.
Tilausten ja aineistojen dl. 18.8.

HUOM! Suurin osa infoseinäkkeistä on sijoitettu niin, ettei
niihin voi paloturvallisuussyistä tilata lisäkalusteita kuin
korkeintaan esitetelineen.
Käytettävissä oleva tila on n. 1×1 m.

Tekniikan lisätilaukset>>
HUOM! Omiin rakenteisiin kysyttävä lupa.
Lisätietoja: Taina Juvonen, puh. 050 511 6612, taina.juvonen
(at) globex.fi

Ideoita yksilölliseen ilmeeseen:

Myös pieneen
ilmettä:

osastoon

saa

helposti

Otsalaudan perustekstin tilalle voi tilata logon
Messutaululle on hyvin tilaa seinässä
Seinään yrityksen ilme: Kangastuloste, jota on myös
helppo käyttää jatkossakin.
Huomio suunnittelussa, että seinästä yläosaa jää n. 20
cm otsalaudan taakse ja alaosaa jää n. 95 cm tiskin
taakse.
Infotiskin ilme: logot, väripinta, kuvatulosteet…

Paljon tilattu/suosittu versio:
Kangastuloste taustaseinään (Ka2) 170 eur+alv.
Tuloste tiskin etulevyyn (Lo1) 95 eur+alv.

Aineisto-ohjeet tulosteille:
• LOGO OTSALAUTAAN perustekstin tilalle (tilauskoodi Lo2)
– eps-tiedosto, tekstit
– hinta 70,00 + alv. (sis. asennuksen)
• OTSALAUTALEVYTULOSTE (tilauskoodi Lo2)
– koko (lev. x kork.) 1100 x200 mm
– hinta 70,00 eur + alv. (sis. asennuksen)
• KANGASTULOSTE taustalle (tilauskoodi Ka2)
– koko (lev. x kork.) 950 x 2100 mm

– huomioithan suunnittelussa: kankaan alaosa jää tiskin
taakse. Samoin otsalauta vie 20 cm ylhäältä tilaa. Mikäli
kankaassa on ylhäällä tekstiä, jätämme otsalaudan pois.
– kankaan voi ottaa mukaansa ja on jatkokäytössä
– hinta 170,00 +alv. (sis. asennuksen)
• MESSUTAULU 70 x 100 cm
– hinta 120,00+alv. - sisältää pohjustus kevytlevylle sekä
ohuet alumiinikehykset
•
–
x
–

TISKIN ETULEVYYN TULOSTE (tilauskoodi Lo1)
aineiston koko (lev. x kork.) 915 x 695 mm (näkyvä osuus 900
680mm)
hinta 90,00 eur + alv. (sis. asennuksen)

* Hinnat valmiista aineistosta, tiedostotyöt hinnoitellaan
erikseen 70,00/tunti+alv. (sis. asennuksen)
Aineisto-ohjeet:
Tiskien ja seinätulosteiden aineistot: PDF-tiedostona
ilman kulmamerkkejä ja ylimenoja. Resoluutio min. 80 dpi
Logotiedostot eps-muodossa tekstit vektoroituna
Aineisto 1:1 koossa, mikäli mahdollista

(muuten

skaalaus 50%, 25% jne).
Oletusväriprofilina käytä CMYK (Coated FOGRA39).
Mikäli väreillä on PMS-värimääritykset, liitä ne mukaan.
Aineiston dl 18.8.
Tilaa tuote tilaussivuilta. Lähetä aineisto sähköpostitse:
taina.juvonen (at )globex.fi tai wetransfer.com -sivun kautta.

Tilaussivulle>>

