LAV DEN PERFEKTE PDF
TIL DIN ETIKETFIL
For at undgå ekstra omkostninger til grafisk arbejde/tilretning
skal du følge denne vejledning, når du afleverer din færdige PDF:
1. Hent skabelonen til dit produkt

Du finder alle skabeloner på www.labelgenerator.dk Brugernavn: labelgenerator Password: skabelon
Her ligger alle skabeloner i Adobe InDesign, som du frit kan hente.

2. Din layoutﬁl skal overholde:

1. Brug CMYK-farver
2. Format: Trykklar PDF 250 DPI
3. Al tekst skal være outlinet
4. Ingen skæremærker
5. 3 mm bleed (husk at slå bleed til i InDesign, når du genererer PDF)

Mindste stregtykkelse
Tekst/streger under 0,2 pkt. kan ikke forventes skarpe og tydelige i trykket.

Regler for brug af ordet “vand”

(gælder kun layout til logovand). Hvis du benytter dig af ordet “vand” på din etiket, må du KUN bruge
betegnelserne drikkevand og vand.
Ord som kildevand, mineralvand, aquaminerale, naturlig, frisk, kildevæld eller lignende må du IKKE benytte dig af.
Du må i det hele taget ikke skrive noget om flaskens indhold, da denne information alene og entydigt skal fremgå
af varedeklarationen.

3. Vi gør din etiketﬁl klar til produktion

Flere områder på den færdige PDF kan berøres af beskæring, overlap og obligatorisk tekst. Dette fremgår af skabelonen.
Her må du ikke placere dine vigtige elementer som logo, tekster og illustrationer. Til gengæld skal du lade dit
baggrundsdesign forsætte ud på disse områder, således at beskæringer og overlap bliver så pæne som muligt.
Når vi modtager din PDF-fil kontrollerer vi, at den overholder kravene. Herefter monterer vi obligatoriske
elementer som fx varedeklaration. Der vil altid være hvidt bagved stregkoden og evt. pantmærke.

4. Du skal godkende produktionsﬁlen

Du vil altid modtage den færdige produktionsfil med vores obligatoriske elementer til godkendelse via mail.
Du skal godkende vores produktionsfil inden ordren sættes igang.

5. Skal vi hjælpe dig?

Vi hjælper dig gerne med at lave layout til din etiketfil.
Kontakt os for yderligere info.
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