
Kedves Hirdető!

Köszönjük, hogy a Muscle & Fitness magazin hirdetési felületét választotta. 
Annak érdekében, hogy a magazin nagysikerű múltjának megfelelően tovább-
ra is magas minőséget nyújthasson, kérjük hirdetését a lentebb felsorolt 
technikai és grafikai paraméterekkel adja le.

Reméljük együttműködésünk eredményes lesz, és a továbbiakban is a  
Muscle & Fitness magazint választja termékeinek és szolgáltatásainak  
népszerűsítésére.

Megértését köszönjük!
Muscle & Fitness csapata

Magazin mérete:......................................
Kifutó:..............................................................
1/1* Grafika mérete kifutóval:.........
Felbontás:.....................................................
Színtér:...........................................................
Formátum:...........................................

*A további méretek az utolsó oldalon találhatóak.

197 mm x 267 mm
5 mm
207 mm x 277 mm
300 DPI
CMYK
PDF

Magazin mérete:
Ebben a méretben kerül a magazin keres-
kedelmi forgalomba. A grafikát NEM ekkora 
méretben kell leadni, ez a méret a magazin 
végleges mérete.

1/1 Grafika mérete kifutóval:
Ebben a méretben kell a grafikát leadni, ennél 
kisebbet nem áll módunkban befogadni.

207 mm x 277 mm



Kifutó:
A kifutó a kész grafika körül futó keret, melyre a grafikát ki kell “futtatni”. 
Ezt a keretet a kötészeti feldolgozás során levágja a nyomda, hogy a szélek 
egyenletesek legyenek, és ne maradjon fehér felület a grafika szélén. Ajánljuk, 
hogy szöveg a grafika szélétől legalább 15 mm-re legyen* (5 mm kifutó + 
10 mm), hogy még véletlenül se vágjon le a nyomda lényeges információkat! 

Felbontás:
300 DPI (dot per inch), annyit tesz, hogy 300 pixel található a grafika 1 inch-
én (2,5 cm). Ennél kisebb felbontás esetén a hirdetés “pixeles” lesz, ami ke-
rülendő.

Színtér:
A nyomdai előállítás során 4 színből (CMYK) történik a nyomtatás, ezért a 
hirdetésnek mindenképp CMYK színtérben kell lennie. RGB színű grafikákat 
nem tud a nyomda befogadni.

*A következő oldalon illusztráción szemléltetjük a helyes módot.



A fekete keretekkel jelöltük, ahol hibásan, túl közel van a szöveg a grafika 
széléhez. A szöveg 15 mm-re legyen a grafika szélétől, hogy a végső megje-
lenés megfelelő minőségű lehessen.



Hirdetés végleges méretei:

1/1 197 mm x 267 mm
1/2 197 mm x 138 mm
1/3 66 mm x 267 mm
1/4 66 mm x 138 mm
1/8 66 mm x 69 mm

Leadott grafika méretei:

1/1 207 mm x 277 mm
1/2 207 mm x 148 mm
1/3 76 mm x 277 mm
1/4  76 mm x 148 mm
1/8 76 mm x 79 mm


