


































































































Skontaktuj się z nami, wejdź na www.smakovita.com

Piri piriImbirGałka
muszkatołowa

Czosnek
niedźwiedzi

Cząber Kolendra

Czy wiesz, że połowa osób które uczestniczą w ucztach grillowych oczekuje wyraźnych aromatów i pikantnych smaków?
*na podstawie badania własnego GMR (sierpień 2016) – o wyniki badań pytaj pod adresem e-mail: biuro@smakovita.com

EKSPERCI RYNKU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
polecają środki aromatyczne

do kiełbas cienkich drobiowych i wieprzowych

GRILL
A
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ZAMAWIAM OGŁOSZENIE 
W GIEŁDZIE MASZYN UŻYWANYCH

INFORMATORA MASARSKIEGO

ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE 
(dane do wystawienie faktury)

Firma: 
Adres: 
NIP:
Osoba do kontaktu: 
Tel.

Format ogłoszenia: 1/8
 Treść ogłoszenia:

Zgłoszenia pod nr fax 85 713 07 01 
lub adresem e-mail: masarski@masterpress.com

1/4 1/2 1



Dane techniczne 
materiałów do reklam

Ogłoszenia do naszego informatora 
możecie Państwo dostarczyć 

Formaty reklam:

 reklama kolumnowa - 70 x 205 mm + 5 mm z  każdej strony na tzw. spad 

 1/4 strony -  62,5  x 84 mm

 1 strona  - 140 x 205 + 5 mm z każdej strony na tzw. spad 
                      czyli  - 150 x 215 mm 

5. Małe teksty , cienkie linie i inne drobne elementy gra�czne,
    jeśli jest to możliwe w jednym kolorze.

6. Ważne elementy reklamy (tekst, elementy gra�czne) 
    powinny być umieszczone 10 mm od krawędzi strony

1/2 strony -  125 x 84 mm

Studio graficzne

1. Gotowe projekty reklam tylko w plikach: 
    eps, pdf, psd (CMYK)

2. W reklamie wszystkie teksty powinny być zamienione 
    na krzywe (wektory).

3. Teksty w reklamach składanych w programie Adobe Photoshop,
     należy zapisać jako ścieżka (Create Work Path).

4. Zdjęcia w formacie: 
    tif, psd, jpg ( CMYK, rozdzielczość 300 dpi)
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