
-

AGORA SA 

Dział Sprzedaży Czasopism

Studio Graficzne

00-732 Warszawa

ul. Czerska 8/10

tel. (0-22) 55 56 804

tel. (0-22) 55 56 807

faks (0-22) 55 56 663

Informacje dotyczące opracowania 
PROJEKTÓW REKLAM w czasopismach
z materiałów dostarczonych przez Klienta

miesięczniki

kwartalnik n Galeria n Motocykle Świata

katalog n Bukiety n inne wydania specjalne

Ma te ria ły na le ży do star czyć w ter mi nie okre ślo nym w umo wie, zgodnie z następującymi zasadami:

AGORA SA

Dział Reklamy Czasopism

Studio Graficzne

00-732 Warszawa

ul. Czerska 8/10

tel. (022) 55 56 804

tel. (022) 55 56 807

faks (022) 55 56 663

n Avanti
n Cztery Kąty

i dodatek regionalny
n Dziecko
n Kwietnik
n Kuchnia

n Logo
n Lubię gotować 
n Ładny Dom

i dodatek regionalny
n Ogrody
n Poradnik Domowy

n Smart
n Świat Motocykli

1. Tekst

–  w formie elektronicznej zapisany jako TXT, DOC

2. Znak firmowy

– logo dobrej jakości można dostarczyć 

w formie elektronicznej zapisane w formacie  EPS

(fonty zamienione na krzywe) lub TIFF (300 DPI)

– oryginał logotypu do skanowania z papieru 

firmowego lub wizytówki (należy dołączyć 

specyfikację w barwach procesowych CMYK)

3. Materiał ilustracyjny

a) zdjęcia można dostarczyć w formie elektronicznej

w formacie TIFF (rozdzielczość 300 DPI), grafiki 

w formacie EPS (fonty zamienione na krzywe) 

b) oryginały do skanowania:

– slajdy pozytywowe (duże obrazki)

– odbitki na papierze fotograficznym, 

prawidłowo naświetlone

– rysunki i grafiki wykonane ręcznie 

na gładkim papierze, kalce

c) w przypadku szczególnych wymagań

(kadrowanie, szparowanie, retusz), 

należy dołączyć opis

4. Format oryginałów

– maksymalny format 600 mm x 500 mm

– maksymalny format oryginałów na podłożu 

grubszym (do 20 mm) nie może przekroczyć 

297 mm x 420 mm 

5. Oryginały powiększamy:

– do 2000% slajdy (duże obrazki)

– do 1000% małe klatki

– do 200% odbitki i inne

6. Nie przyjmujemy:

– wydruków z urządzeń o niskiej rozdzielczości 

i ilustracji elektronicznych o niskiej rozdzielczości

(w tym pobranych ze stron internetowych)

– przedruków z innych publikacji (nieostrych, 

źle spasowanych, o przekłamanej kolorystyce)

– materiałów przebarwionych, uszkodzonych

7. Nie ponosimy odpowiedzialności

– za kolorystykę w przypadku dostarczenia do 

skanowania przedrukowanej kopii, a nie oryginału 

8. Koszt przygotowania projektu* 

z materiałów dostarczonych przez Klienta

1/1 strony 800 zł 

1/2 strony 500 zł 

1/3 strony 400 zł 

1/4 strony 300 zł 

moduł reklamowy 100 zł 

9. Koszt wykupienia projektu

Opłata za przeniesienie praw autorskich 

do projektu opracowanego przez wydawnictwo 

Agora SA na rzecz Zlecającego wynosi 

100% kwoty za przygotowanie projektu.

10. Dostarczanie materiałów

– przesyłką pocztową na adres: 

AGORA SA, Dział Reklamy, Studio Graficzne, 

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

– łącząc się z FTP: ftp.agora.pl/ 

katalog: warszawa/reklama/csp 

użytkownik: anonymous, 

hasło: adres e-mail (wysyłającego), 

nazwa pliku: do 8 znaków literowych

– pliki do 10 MB (spakowane do formatu ZIP, RAR)

e-mailem na adres: 

piotr.siergiej@agora.pl

beata.fraczek@agora.pl 

michal.bojar@agora.pl 

– pliki do 100 MB (nazwa pliku do 8 znaków

literowych) e-mailem na adres: 

jadwiga.motyczynska@ogloszenia.agora.pl

*ceny nie zawierają podatku VAT


