Tlačoviny
názov

1

ŠV - Infoleták o novom programe
E+

Leták

veľkosť A4 - skladačka infoletáku,
farebná obojstranná tlač

2

OVP - Infoleták o novom programe
E+

Leták

veľkosť A4 - skladačka infoletáku,
farebná obojstranná tlač

3

VŠ - Infoleták o novom programe
Erasmus+

Leták

veľkosť A4 - skladačka infoletáku,
farebná obojstranná tlač

4

VD - Infoleták o novom programe
E+

Leták

veľkosť A4 - skladačka infoletáku,
farebná obojstranná tlač

5

KA2 - Infoleták k novej Výzve 2020

Leták

veľkosť A4 - skladačka infoletáku,
farebná obojstranná tlač

6

7

brožúry, bulletiny,
letáky, skladačky,
bannery, inzercia

stručný opis

charakteristika

Prehľad Erasmus+ za programové obBrožúra

Vyhodnotenie ELL 2014-2020

8

Pravidlá financovania

9

Info kampaň, Výzva 2020,
Inštruktážne semináre, Tematické
semináre, Workshopy o dopade,
VETskills week, E+ days, Pohoda,
ELL, Konverencia E+, Profesia
days, Gaudeamus Akadémia,
Majáles

Brožúra

Brožúra

21x21 cm, cover + úprava
textu/zalomenie ( grafy,
obrázky,poskytne NA).

veľkosť 21x21 cm, cover+úprava
textu/ zalomenie ( grafy, obrázky
posktyne NA),

veľkosť A5

obsah a počet záleží od inciatívEK,
ktoré sa v priebehu roku vyskytnú

tlač
obojstranná
veľkosť: A4
plnofarebná CMYK
gramáž: 150 g
typ papiera: ONL, lesklý, krieda

skladanie
2x lom (letter fold)

obojstranná
veľkosť: A4
plnofarebná CMYK
gramáž: 150 g
typ papiera: ONL, lesklý, krieda

2x lom (letter fold)

obojstranná
veľkosť: A4
plnofarebná CMYK
gramáž: 150 g
typ papiera: ONL, lesklý, krieda

2x lom (letter fold)

obojstranná
veľkosť: A4
plnofarebná CMYK
gramáž: 150 g
typ papiera: ONL, lesklý, krieda

2x lom (letter fold)

obojstranná
veľkosť: A4
plnofarebná CMYK
gramáž: 150 g
typ papiera: ONL, lesklý, krieda

2x lom (letter fold)

veľkosť: 21x21 cm
gramáž: 120 g vnútro, obálka
200 g
počet strán: vnútro , obálka, 65
typ papiera: obálka ONM
matný (vnútro/obálka)

vnútro: obojstranná
plnofarebná CMYK (4+4)
obal: jednostranná
plnofarebná CMYK
(4+4),lamino (1+0)

N/A

počet strán: obálka 2, počet
listov 30 (60 strán),
veľkosť: 21x21 cm
typ papiera: lesklý/krieda (aj
vnútro)
gramáž:
- vnútro 120g
- obal 200g

vnútro: obojstranná
plnofarebná CMYK (4+4)
obal: jednostranná
plnofarebná CMYK (4+0)

veľkosť: A5
gramáž: 120 g vnútro, obálka
200 g
počet strán: vnútro , obálka,
12, ( počet listov 6)
typ papiera: obálka ONM
matný (vnútro/obálka)

vnútro: obojstranná
plnofarebná CMYK (4+4)
obal: jednostranná
plnofarebná CMYK (4+0)

N/A

plmofarebná CMYK (4+4)

papier

10

Nová Výyva 2020 grafika pre
printové médiá

11

Nová Výzva ELL

Inzercia

počet ks/print

poznámka

N/A

N/A

1200
(balené po 100)

print/elektronicky

N/A

N/A

1200
(balené po 100)

print/elektronicky

N/A

N/A

1200
(balené po 100)

print/elektronicky

N/A

N/A

1200
(balené po 100)

print/elektronicky

N/A

N/A

1200
(balené po 100)

print/elektronicky

1000
(balené po 100)

print/elektronicky

500
(balené po 100)

print/elektronicky

1200

print/elektronicky

N/A

25

elektronicky

N/A

1

print

N/A

2

print/elektronicky

obal lesklý/krieda

lepená

lepená

N/A

obal lesklý/krieda

N/A

N/A

spinka

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Inzercia

rozmery/špecifikácia záleží od veľkosti N/A
inzercie, statické obrázky, formát
JPEG,

väzba

obal lesklý/krieda

Banner

rozmery/špecifikácia záleží od veľkosti N/A
inzercie, statické obrázky, formát
JPEG

lamino

N/A

N/A

rozmery/špecifikácia záleží od veľkosti N/A
inzercie, statické obrázky, formát
JPEG

N/A

N/A

12

Výzva na výber externých
hodnotiteľov

Vizitky

Vizitky pre zamestnancov, dotlač

Typ papiera :biely matný
CMYK 4+4
obojstranne poťahovaný kartón.
Gramáž 350g/m2, Roymer
50x90 mm

N/A

13

Vizitky

Vizitky pre zamestnancov, nový
program

Typ papiera :biely matný
CMYK 4+4
obojstranne poťahovaný kartón.
Gramáž 350g/m2, Roymer
50x90 mm

N/A

14

N/A

Inzercia

N/A

N/A

N/A

1

print

220

print

3000

print

N/A

N/A

1. grafické spracovanie vizuálneho konceptu a layoutov pre vyššie uvedené materiály: vypracovanie grafických návrhov pre rôzne oblasti - ECVET, Erasmus+ (4 vzdelávacie oblasti vizuálne oddeliteľné, ale tematicky prepojené), Inšpiratívne vzory, ELL, výzva, VET week (aspoň 2 návrhy), vzor
powerpointovej prezentácie pre rôzne oblasti
2. DTP - to znamená "desktop publishing" - celý proces spracovania návrhu až po export "offset, digitálna tlač", zalomenie
3. web PDF, printové PDF - v závislosti od toho, aká bude požiadavka
4. master CD (alebo iná forma doručenia elektronickej verzie)

