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TECHNINIAI REIKALAVIMAI REKLAMAI 
savaitraštyje „AAM aktualijos“ 

 

1. Visi tekstai reklaminiuose skelbimuose privalo būti paversti į kreives. 
 

2. Skelbimai pateikiami EPS, TIFF, PDF formatu. 
 

3. Reklaminių maketų plotis: 
48, 100, 152, 204, 256 mm (5 skilčių puslapyje) arba 61, 126, 191, 256 mm (4 skilčių 
puslapyje). Aukštis – pagal pageidavimą (ne daugiau, nei puslapio aukštis). Puslapio 
matmenys be laikraščio „kepurės“ – 256×355 mm, visas puslapis – 256×374 mm. 

 
4. Puslapiai gali turėti iki keturių (CMYK) spaustuvėje naudojamų spalvų: žydra (Cyan), 

purpurinė (Magenta), geltona (Yellow), juoda (black). 
 

5. Smulkius objektus rekomenduojama spalvinti viena spalva. Tai grafiniai laikraščio 
elementai, sudaryti iš plonų linijų ir smulkių taškų, apytiksliai 1–2 punktų (0,3–0,5mm) 
pločio ir plonesni. 

 
6. Kai smulkus objektas ar tekstas yra baltas ir išdėstytas ant fono, sudaryto iš kelių spalvų, 

taisyklė ta pati: tekstas kuo stambesnis ar storesnis, o fonas sudarytas iš kuo mažiau spalvų. 
Smulkus šriftas – tai šriftas, neviršijantis 14 punktų. Tačiau jei šrifte naudojamas skirtingas 
linijų plotis arba linijos labai plonos, tai ir daugiau punktų turintis spalvotas šriftas gali 
nukentėti dėl prastesnio spalvų suvedimo. Tokiam šriftui taikomi mažų objektų 
reikalavimai. Vienos grynos spalvos kiekis neturėtų viršyti 90–95 %. 

 
7. Reklaminiuose maketuose TIFF formatu atkreipti dėmesį ar juodas, ypač smulkus tekstas, 

nesudarytas iš kelių spalvų ir nevaizduojamas per keturis spalvų kanalus (Channels). Jei 
neįmanoma ištaisyti spalvingumo pirminėje maketavimo programoje, tai privalu rankomis 
sutvarkyti Photoshop’e ar kitoje panašioje programoje ir palikti tekstą tik juodame kanale, 
dengiant jį tiesiogiai ant kitų foninių spalvų (Overprint). 

 
8. Rekomenduojama vengti didelio ploto tamsių spalvų fonų ar reklamų: nespėjus dažams 

susigerti, jie gali atsimušti, kitaip tariant, nudažyti priešais esantį puslapį arba persigerti į 
kitą puslapio pusę. 

 
9. Reklaminių maketų TIFF, JPG formatu, kai pagrindinė informacija yra tekstinė, raiška turi 

būti ne mažesnė kaip 300 dpi spalvotai CMYK spaudai ir 600 dpi juodai baltiems 
bitmap’ams, rėmelių storis ne mažesnis kaip 0,3 mm. 
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