
Clear Channel Danmark
Wildersgade 8, 4. sal, 1408 København K

T: +45 3644 0244
www.clearchannel.dk – CVR 1353 7607 

Ordrenr:

Kunde:

Kampagneuge(r):

Deadline for levering af trykklar(e) fil(er): Tid:

Kommentarer (evt.):

Tryk- og leveringsspecifikationer (Clear Channel trykker)

Adshel

Dokumentformat: H175 x B118,5 cm.

Evt. bundfarve skal fortsætte helt til kant. 

Visningsformat: H171 x B116 cm. 

Tekst og billeder skal placeres indenfor visningsformatet.

Trykklar(e) fil(er)

PDF i 1:1.

Opløsning: min. 150 dpi.

Filer skal indeholde skæremærker. Beskæring: 5 mm.

Farver: Konverter alle farver til CMYK – Coated Fogra39.

Alle originaler skal mærkes med kampagnens navn, uge og design 
betegnelse (A, B, C etc.). Placer dette mellem dokument- og visnings-
formatet øverst til højre (horisontalt) og nederst i højre side (vertikalt). 
Se skitse nedenfor. Dette skrives med store bogstaver, så teksten er  
ca. 1 cm høj i fuld størrelse.

1 Format og original

Upload trykklar(e) fil(er):

http://www.clearchannel.dk/file-uploader

Navngiv filen: Ordrenr_Kundenavn_Kampagneuge(r)_Medie

Gør du brug af co-branding? Hvis du ønsker at annoncere sammen 
med et andet brand (co-branding), skal vi vide besked senest 4 uger 
før kampagnestart for at kunne gennemføre din kampagne.

Bemærk venligst, at opsætningen sker fra søndag kl. 18.00 inden 
kampagnestart – indtil tirsdag kl. 23.59. Nedtagningen sker senest 
tirsdag efter kampagnens afslutning.

Det er annoncørens ansvar at sikre, at layout eller design ikke strider mod markeds- 
føringsloven eller krænker 3. mands immaterielle rettigheder, samt at materialet over-
holder de anførte specifikationer. Se vores orretningsbetingelser på clearchannel.dk

2 Levering

3 Opsætning

Visningsformat
H171 x B116 cm
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Originalmærkning

Originalmærkning

26. november 2020
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