
Jak poprawnie przygotować plik?

by brokreacja

#callToCreate

1. Plik powinien być przygotowany w przestrzeni kolorystycznej 
CMYK lub Grayscale, w rozdzielczości 300dpi.

2. Rozmiar ilustracji na wydruku będzie wynosił 139x139mm 
netto + 3mm spadu z góry i z dołu. Rozmiar ilustracji brutto 
wynosił będzie więć 139x145 (poziom x pion). W przypadku 
ilustracji o innych niż w.w. proporcjach boków, zostaną one 
wykadrowane by dopasować je do zadanych wymiarów.

3. Rozmiar pliku graficznego musi być nie mniejszy niż rozmiar 
wydruku w skali 1:1 brutto, czyli rozmiar poziomy musi 
wynosić przynajmniej 139mm a pionowy przynajmniej 
145mm. Rozmiary pliku mogą być wieksze.

4. Plik powinien zostać wyeksportowany do zamkniętego 
formatu graficznego, takiego jak JPG, TIFF lub PDF.

5. Pojedynczy plik nie powinien być cięższy niż 20MB.

6. Plik powinien zawierać WYŁĄCZNIE ilustrację. Inne elementy 
projektu etykiety (układ, nazwa, layout, typografia), są stałymi  
i niezmiennymi elementami layoutu etykiety. 

7. Układ i umiejscowienie ilustracji na etykiecie, widoczny jest 
na schemacie poniżej:

Przestrzeń w której prezentowana będzie ilustracja

nazwa piwa
nazwa stylu

Najlepiej spożyć przed / 
Best before date: 

00.00.0000

CALL TO CREATE by BROKREACJA 

Składniki: woda, słody Pilzneński, 
Owsiany, Pszeniczny, płatki owsiane, 
chmiele Citra, Trident, drożdże /
Contains allergens: malted barley,  
oat and wheat.

Piwo pasteryzowane, niefiltrowane / 
Beer pasteurized, unfiltered 

GORYCZKA / BITTERNESS: ○TTTT

SŁODYCZ / SWEETNESS: ○TTTT

BARWA / COLOUR: ○TTTT

We współpracy z polskimi artystami, 
tworzymy jedyną w swoim rodzaju 
wystawę  sztuki na etykietach piwa.

Dołącz do akcji na  stronie: 
www.brokreacja.pl/calltocreate

Ekst. 00° Plato  
Alk. 0,0% obj./vol.
Hop rate. 00 g/l

500 ml
OBJĘTOŚĆ / VOLUME:

nazwa piwa
nazwa stylu

ilustracja:  imię i nazwisko / link do portfolio

W
yprodukowano w Polsce na zlecenie: / Brewed in Poland (EU) 

by: Brokreacja Sp. z o.o. ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.  
Przechowywać w ciem

nym
 i chłodnym

 m
iejscu.

Data jest jednocześnie oznaczeniem
 partii produkcyjnej.


