Para o seu projecto ter um andamento rápido e eficaz, existem alguns passos fundamentais que devem ser
verificados.
Para melhor aproveitamento, leia atentamente as DICAS GERAIS e, em seguida, leia as dicas especificas sobre
os tópicos FOTOLITO E IMPRESSÃO.
• Dicas Gerais
01. Recomendamos que os trabalhos sejam executados em softwares profissionais como CorelDraw, A d o b e
Photoshop, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Adobe Illustrator, Freehand, QuarkXpress, etc. Softwares como
Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc. exigem uma reavaliação do trabalho; aceitamos trabalhos em
extenção PDF
02. Verifique as fontes usadas no trabalho. A seguir, separe-as individualmente e envie-as também. Se o arquivo
for em CorelDraw ou Adobe Illustrator, converta-as em curvas, o que evitará problemas de fontes;
03. Se produzido em Adobe PageMaker ou Adobe InDesign, verifique os links das imagens e dos Arquivos
inseridos no trabalho e envie-nos estes arquivos;
04. Caso faça o seu trabalho em Adobe Photoshop, envie-nos de preferência o arquivo em formato TIF
resolução 300 DPI;
05. Se o trabalho for confeccionado pela nossa equipa de produção, envie-nos todas a directrizes necessárias
(tamanho, tipo de impressão, finalidade, etc). Envie as fotos, pois a qualidade do scaner é melhor. Lembre-se , o maior
número de informações fornecidas facilitará o andamento do seu projecto;
06. Envie-nos um "boneco" (prova a jacto tinta ou a laser) do seu trabalho. Lembre-se que as definições de cores,
tanto do monitor quanto de impressoras jacto de tinta ou laser não correspondem à definição final do seu trabalho;
07. Verifique o tamanho total dos arquivos, caso ele ultrapasse 10 MB, é recomendável enviá-os em Zip ou
CD/DVD. Caso o tamanho seja inferior poderá ser enviado por e-mail;
08. Uma segunda cópia do arquivo evita perda de tempo caso o primeiro apresente algum problema;
09. Caso compacte os seus arquivos, prefira o software Winrar;
10. Lembre-se de nos informar a plataforma utilizada para realizar o seu trabalho (PC ou MAC);
11. Recomendamos que qualquer observação nos seja enviada por escrito ou através de um arquivo LEIA-ME,
por exemplo;
12. Verifique cada passo acima e envie-nos o seu trabalho.
• Fotolito e Impressão
01. Verifique se as fotos estão em formato CMYK e em alta resolução;
02. Não se esqueça de observar TODOS os passos do item DICAS GERAIS.
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