
narożniki banera dodatkowo wzmocnione
4x warstwa materiału (większa odporność
na uszkodzenia mechaniczne)

Oczka fi 10mm - ocynkowane (odległość co 25cm)

logo, tekst, grafika

Pole na logo uczestnika (dla wszystkich jednakowe - jeżeli format pozwoli) 190cm x 40cm)

pole ochronne 5cm dookoła
 w którym nie powinny się znajdować istotne teksty, znaki graficzne itp.

Schemat banera na Regatta Build Cup 2019    - wymiar: 200cm x 50cm  (duże jachty opcja:  200cm x 60cm)
Baner w wersji odblaskowej  lub tradycyjnej (frontlit 510gr/m2)

Zasada działania: to co jest białe - świeci najmocniej

Kolor czarny - nie świeci !

Kolory pośrednie - dają poświatę odblaskową - tym mocniejszą im kolor jest mniej nasycony.

Projekty prosimy przygotowywać w skali 1:1 - rozdzielczość po eksporcie: minimum 72dpi / wskazane 100dpi

Profil kolorystyczny: CMYK

Akceptowalne rozszerzenia: TIF, EPS, Ai, PDF, CDR

Teksty koniecznie zamienione na krzywe (dotyczy prac przygotowanych w wektorach).

ZEE SAILING TEAM
profesjonalna�organizacja�-��eventy��rejsy��regaty

ZEE-SAILING-TEAM

pole ochronne 5cm dookoła
przykład banera zaprojektowanego z zachowaniem pola ochronnego.
Baner wykonany w wersji negatywowej - to co jest białe świeci najmocniej - to co jest kolorem prześwituje zgodnie z nasyceniem druku.

Twoje LOGO - Grafika

Oznaczenia Jachtów Regatta Build Cup 2019

Schematy - siatki - wymiary

Chorwacja  31-08 / 07-09  2019

XII Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim 

BANER   firmowy - indywidualny

XII Regatta Build Cup 2019

informacja uzupełniająca
jeżeli układ graficzny pozwoli

XII Regatta Build Cup - Chorwacja 2019

PRZYKŁAD WYDRUKOWANEGO BANERA Z ZACHOWANIEM PÓL OCHRONNYCH



Schemat flagi reklamowej na Regatta Build Cup   - wymiar: 300cm x 100cm lub 300cm x 120cm

Projekty prosimy przygotowywać w skali 1:1 jako mapę bitową

 - rozdzielczość po eksporcie: minimum 72dpi / wskazane 100dpi

Profil kolorystyczny: CMYK

Akceptowalne rozszerzenia: TIF, EPS, Ai, PDF, CDR

Teksty koniecznie zamienione na krzywe (dotyczy prac przygotowanych w wektorach).

Pole na logo uczestnika (dla wszystkich jednakowe - jeżeli format pozwoli)
280cm x  80cm  (wersja flagi 300 x 100cm)  
280cm x 100cm (wersja flagi 300 x 120cm)

pole ochronne 10cm dookoła
w którym nie powinny się znajdować istotne teksty, znaki graficzne
elementy graficzne istotne dla wizualizacji całości  itp.

Taśma wzmacniająca - jasna lub ciemna dostosowana do grafikiKarabinczyk 
do naciągu pionowego

Karabinczyk 
do naciągu pionowego

Troczki
do montażu na sailingach
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LOGO uczestnika ułożone dowolnie z zachowaniem pola ochronnego

Dowolny tekst uzupełniająca - najlepiej związany z imprezą
ale może to być: adres strony www, hasło reklamowe itp. 
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FLAGA  firmowa



Schemat Bandery indywidualnej - firmowej   wymiar: 75cm x 50cm

Projekty prosimy przygotowywać w skali 1:1 jako mapę bitową

 - rozdzielczość po eksporcie: minimum 72dpi / wskazane 100dpi

Profil kolorystyczny: CMYK

Akceptowalne rozszerzenia: TIF, EPS, Ai, PDF, CDR, PNG, JPG (minimalna kompresja)

Teksty koniecznie zamienione na krzywe (dotyczy prac przygotowanych w wektorach).

pole ochronne około 5cm dookoła
w którym nie powinny się znajdować istotne teksty, znaki graficzne
elementy graficzne istotne dla wizualizacji całości  itp.

REGATTA�BUILD�CUP�Croatia�2018

65cm x 40cm

bezpieczne pole pod grafikę: 65cm x 40cm

taśma wzmaciająca

karabinek naciągowy

troczki do mocowania

przykład rozmieszczenia loga w prostokącie

Twoje LOGO 
- Grafika

BANDERKA   firmowa



Przykład  flagi  indywidualnej  Typu „Flaga husarska” - montowana na koszach rufowych
występuje w 3 rozmiarach:  250cm / 350cm / 450cm  (wymiar z masztem).
Wymagany jest dedykowany obrotowy system mocowania do koszy rufowych.

Projekty prosimy przygotowywać w skali 1:1 jako mapę bitową

 - rozdzielczość po eksporcie: minimum 72dpi / wskazane 100dpi

Profil kolorystyczny: CMYK

Akceptowalne rozszerzenia: TIF, EPS, Ai, PDF, CDR, PNG, JPG (minimalna kompresja)

Teksty koniecznie zamienione na krzywe (dotyczy prac przygotowanych w wektorach).

wyposażenie opcjonalne - nie obowiązkowe
Schemat produkcyjny - wysyłamy zainteresowanym w osobnym pliku.

FLAGA  HUSARSKA   firmowa



Widok floty regatowej podczas postoju - cumowania w porcie. 

Flaga regatowa

Flaga firmowa

Flaga husarska

Bandera regatowa

Baner firmowy

Bandera firmowa

Numer startowy Naklejki partnerów Baner firmowy

PRZYKŁAD OZNACZEŃ  FLOTY REGATOWEJ

Flagi husarskie


