Foliering

Produktinformation Foliering
Foliering av lok och/eller vagn/vagnar på SJ Snabbtåg, X 40
eller SJ regionalt är ett effektivt och kreativt sätt att visa upp sig,
både på perrong och i trafik.
Bara fantastin sätter gränser och vi hjälper dig gärna med ideér!
Snittrestid: 2-3h

Exponeringsmöjlighet
• Ett lok och/eller vagn.
• Kampanjlängd: kundens val, dock minimum fyra veckor.
Pris: enligt offert ink produktion (tryck, applicering och demontering).
Placeringar på insidan som ingår är brickbord, bistrodekal och vagnaffisch.
Ytor som kan köpas till är bland annat, fönster och golvdekaler, nackskydd
och kaffemuggar.

Material information
Vi önskar filer levererade till oss enligt följande:
Filer mindre än 10 mb kan skickas via e-post. De filer som överskrider denna gräns
skickas via FTP (efterfråga inloggningsuppgifter).
Alternativt kan du skicka en zippad mapp via WeTransfer eller Sprend.

• Döp filen med ert företagsnamn och kort information kring uppdraget, så att vi enkelt kan
hitta materialet.
• Inkludera måtten där det färdiga materialet ska fästas.
• Bifoga en skiss på hur din färdiga product ska se ut.
• Texter ska i möjligaste mån vara vektoriserade. Gör om all text som ligger med i
dokumentet till konturer/banor. Gör du inte detta måste du bifoga typsnitten och de
typsnittsvarianter som används. Typsnitten/Fonts hittar du under mapparna My Computer
> Control Panel > Fonts (avser Windows) eller i Users > usernamn > Library/Fonts (Mac).
• Bilder eller foton som inte är vektoriserat behöver inte vara i högre upplösning än 80 dpi i
skala 1:1.
• Logotyper ska vara vektoriserade.
• Ska en hel vagn folieras behövs minst 30 cm utfall så att motivet kan placeras på ett bra
sätt med hänsyn till fönster mm.
• Slutlig fil bör inte väga mer än 300 mb.
• Ange färgkoder för PMS/Pantone i dina vektoriserade original/dokument. Då kan vi lätt
matcha fram den färg du söker. Skickar du ett CMYK:at original har vi inget fysiskt
färgprov att referera till.
• Meddela oss när när materialet är levererat.
En printad självhäftande folie behöver minst två dagar på sig att torka innan monteringen kan
ske. Vi behöver också tid att förbereda materialet och planera in produkten.
Original ska skickas 1 vecka för monteringsdag till: Rix90, janne@rix90.se
Skiss över på budskap och bilder ska skickas för godkännade till SJ,
14 dagar innan till: beatrice.alvolin@getonboard.se

Upplösning
Färdiga original ska levereras som högupplösta PDF-filer i skala 1:1.
Original kan också skickas som EPS i skala 1:1 (Photoshop-EPS ska jpg-komprimeras).
För att slippa brus och suddiga motiv behöver vi få en högupplöst fil. Däremot ska
upplösningen anpassas till den utskrivna storleken på ditt motiv.
En stor bild betraktas från ett längre avstånd. Notera därför DPI värdena kontra
betraktningsavstånd i meter:

Kontakt
Beatrice Alvolin, Produktionsledare
070-797 56 57
Beatrice.alvolin@getonboard.se

Janne Nyström
08 449 47 62
janne@rix90.se

