
Toți suntem diferiți. Unii dintre noi mai diferiți decât ceilalți. De aceea noi 
colaborăm cu clienții noștri în moduri diferite, în funcție de nivelul lor de 
experiență în trimiterea fișierelor grafice către tipar. Dacă nu deosebești 
Corel-ul față de Microsoft Word, atunci apelează la servicul nostru de design 
grafic - este cea mai bună opțiune. 

Dacă “ai auzit de Illustrator” sau ești un grafician amator atunci probabil vei 
avea nevoie de serviciul nostru de “Verificare grafică pentru tipar”. De partea 
cealaltă, dacă știi ce faci și poți să urmărești regulile și înțelegi procesele 
noastre, noi putem doar să verificăm fișierul grafic înainte de a intra la tipar. 
Unde te situezi în acest grafic?

SPECIFICAȚII 
DIRECT LA TIPAR

- fișier în format vectorial sau PDF
- dimensiunea paginii corectă incluzând bleed de minim 3mm
- evitarea folosirii de logo, text sau alte informații importante în afara zonei de siguranță 
   (5mm de la formatul final spre interior)
- toate fonturile transformate în curbe
- folosirea negrului simplu (nu policromie) în cazul textelor
- toate imaginile în format CMYK la rezoluție de minim 300dpi
- paginația corectă

16 euro + TVA/oră

OPȚIUNE    3
Aveți nevoie de concepție 
grafică... pentru un pliant, flyer, 
broșură, catalog sau orice material care 
necesită concepție grafică 

- Pentru clienții care comandă  la noi produsul 
rezultat se oferă o reducere de 20% din prețul 
prelucrării grafice
- Pentru clienții care comandă la noi produsul 
rezultat și are o valoare mai mare de 2000 RON+TVA 
se oferă o reducere de 50% din prețul prelucrării 
grafice.

A creea un design graphic este mai 
important decât a salva câțiva bănuți 
încercând să-l faceți singur. Puteți să 
schițați ceva și să ne trimiteți imaginile  
sau lăsați totul în grija noastră.

În urma unui deviz vă putem oferi un preț 
corect pentru o CONCEPȚIE GRAFICĂ 
PROFESIONISTA. (CGP)10Euro+TVA/document

OPȚIUNE    2
Altcineva a creat designul graphic... 
și lucrarea nu este corect pregătită pentru tipar.
(vezi specificații Direct la Tipar)

- se verifică documente  ce conțin max 8 pagini A4, pentru 
documente mai mari se emite un deviz pentru verificare 

SE VERIFICĂ, se corectează dacă este posibil :
așezarea corectă în pagină pentru tipar, dimensiunea paginii, 
rezoluția imaginilor, tipul imaginilor CMYK, să nu lipsească 
imagini și text, fonturile, paginația.

NU SE VERIFICA formatarea și corectitudinea textului  din 
punct de vedere ortografic.
Dupa verificare și corectare vă trimitem BT (Bun de Tipar)

Dacă corectarea fișierului durează mai mult de 1 oră se va aplica 
tariful de la prelucrare grafică.

Daca concepția grafică este realizată de un 
grafician fără experiență în tipar offset sau digital 
atunci riscul de a rezulta o lucrare neconformă 
este destul de mare.

Apelați la serviciul nostru de VERIFICARE 
GRAFICĂ PENTRU TIPAR (VGT)

OPȚIUNE    1
Aveți concepția grafică...
fișierele au mai fost trimise la tiparul 
nostru frecvent .

Odată ce v-ați obișnuit cu procedeele 
noastre și aveți un istoric de trimitere al 
fișierelor corecte din punct de vedere 
tehnic, atunci trimitem fisierele Direct la 
Tipar (DT)

Fișierele dumneavoastră vor fi trimise 
Direct la Tipar după o verificare foarte 
sumară în prealabil, rezultatul final fiind 
în întregime responsabilitatea voastră.

Trimite DIRECT LA TIPAR.

ZERO COST
- fișierele sunt trimise corect din punct de vedere 
tehnic, conform specificațiilor DIRECT LA TIPAR

- dacă fișierele trimise nu sunt conforme 
specificațiilor ”Direct la Tipar” se retrimit pentru 
corectare iar timpul de livrare se va decala pâna la 
primirea fișierelor corecte.


