Aanleverspecificaties bewegende visitekaartjes.
Voor de morph, animatie, flip of zoom visitekaartjes kunt u 2 tot 9 beelden
aanleveren. Voor de 3D visitekaartjes kunt u 9 tot 17 beelden aanleveren.
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Morph: het beeld verloopt langzaam van het ene beeld naar het andere beeld
Animatie: het beeld maakt kleine stappen waardoor het lijkt alsof het
beweegt
Flip: het beeld “flipt” en wisselt tussen ongeveer 2 of 3 beelden
Zoom: een object wordt vergroot of verkleind of een onscherp beeld wordt
scherper.
3D effect: er wordt gespeeld met de beelden waardoor er diepte ontstaat. De
voorgrond en achtergrond bewegen afzonderlijk van elkaar.

Het is het beste om de bestanden op te maken in Photoshop lagen, zo kunt u lagen
aan en uit zetten om het effect van het bewegend kaartje te bekijken.
U dient het bestand op ware grootte aan te leveren met afloop, dus 89 x 59 mm. Het
netto formaat is 85 x 55 mm. Houd altijd rekening met veiligheidsmarges dicht bij de
rand.
-‐
-‐
-‐
-‐

Aanleveren als JPEG of Photoshop bestand: 300 DPI
Aanleveren als gevectoriseerd bestand: Opgemaakt in contouren. Lettertypes
omgezet naar outlines
Minimale tekstgrootte: 16 pt
Geen ultra light lettertype, liefste dik gedrukt

Het is belangrijk dat u er rekening mee houdt dat er altijd nog een “schaduw” te zien
zal zijn van de vorige of volgende afbeelding omdat de lenzen licht weerkaatsen. Dit
kunt u het meeste minimaliseren door gebruik te maken van een gevulde donkere
achtergrond, of in ieder geval een lichte tint te gebruiken in plaats van een witte
achtergrond. Hierdoor is het ook aan te raden niet te grote contrasten te gebruiken
in de wisseling van beeld. Wanneer u van zwart “flipt” naar wit, zal het effect
waarschijnlijk niet aan uw verwachting voldoen.
De bestanden worden door exclusiefvisitekaartje.nl bewerkt en geschikt gemaakt
voor het drukwerk. U ontvangt een filmpje waarmee geprobeerd wordt te simuleren
hoe het visitekaartje eruit komt te zien. Dit is slechts een indicatie.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: info@exclusiefvisitekaartje.nl of 0652692905

