
KALENDARZ WYDAWNICZY

29 marca

31 maja

26 lipca

27 września

29 listopada

 

 

 

 

 

 

 

28 lutego

30 kwietnia

30 czerwca

31 sierpnia

31 października

 

 

 

 

 

 

PLANOWANY DZIEŃ
PUBLIKACJI

TERMIN ZŁOŻENIA

ZAMÓWIENIA

TERMIN WYSŁANIA

KOMPLETU REKLAMY

10 marca

10 maja

10 lipca

10 września

10 listopada
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Artykuł sponsorowany 

1 strona:

2 strony:

baner górny www:

baner górny MAX:

post FB/IG:

relacja IG:

205x295 mm + 5 mm spadu

205x148 mm + 5 mm spadu

205x98 mm + 5 mm spadu 

205x74 mm + 5 mm spadu 

grafika + max. 3500 znaków

grafika + max. 7000 znaków

1189x191 px 

2560x342 px

1080x1080 px + tekst

1080x1920 px 

FORMATY REKLAM



WYMAGANIA TECHNICZNE

Pliki prosimy przygotowywać w formacie PDF (użyte czcionki osadzone w pliku), TIF, JPG;

W przypadku reklamy na spad prosimy o zaznaczenie linii cięcia;

Kolory użyte w dokumencie powinny mieć format CMYK i/lub kolory dodatkowe (Pantone), nie RGB;

Najmniejsza wielkość czcionki użyta w druku może mieć 6 pkt;

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym

kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt;

Grafiki muszą mieć co najmniej 300 dpi, a czarnobiałe muszą dodatkowo być w odcieniach szarości

(grayscala);

Teksty w kolorze czarnym muszą mieć wartość 100% - K, ponieważ jeśli dany tekst będzie miał każdego

koloru CMYK po 100 % to możemy otrzymać efekt trójwymiarowości;

Czarna apla może mieć maksymalnie 300% nafarbienia;

Ważne żeby teksty nie leżały ‘pod przezroczystościami’ tylko na najwyższej warstwie (na samym

wierzchu dokumentu).



ROZWIJAJ SWOJĄ
DZIAŁALNOŚĆ I WSPIERAJ
RÓWNOŚĆ W POLSCE!

Wszystkie dochody z reklam przekazywane

są na rozwój działalności Fundacji Replika. 

Ty trafisz ze swoją reklamą do wiernych i

świadomych klientów — my będziemy mogli

dalej walczyć o lepszą przyszłość

społeczności LGBTQIA w Polsce! 

Kontakt w sprawie reklam:

Andrzej Sosnowski

andrzej.sosnowski@replika-online.pl

Fundacja Replika 

ul. Modzelewskiego 69/51

02-679 Warszawa

NIP: 5252396017

REGON: 140939674


