5 bruikbare tips voor de productie en het ontwerp van een spandoek
Spandoeken bedrukken en printen is populair. De markt van aanbieders is vol en onoverzichtelijk.Dit
zorgt er echter wel voor dat er ook veel spandoeken van mindere kwaliteit qua materiaal en ontwerp
gemaakt worden. Daarom geven wij door onze jarenlange ervaringen in het produceren van
spandoeken en banners deze tips:
Tip 1: Achtergrond
Begin met een achtergrondkleur en bouw vanuit deze achtergrond op. Zorg dat deze in lijn is met de
huisstijl of met de boodschap die je wilt overbrengen. Maak de achtergrond rustig, zo gaat er meer
aandacht naar de rest en is het spandoek beter leesbaar. BELANGRIJK: kleurverlopen kunnen door de
printersoftware (RIP software) verkeerd worden geïnterpreteerd en daarom voor onverwachte
effecten zorgen, probeer deze dan ook te vermijden
Tip 2: Kleur & Contrast
Zorg voor voldoende contrast tussen de kleuren. Een spandoek met te weinig contrast is slecht
leesbaar en is zonde van het geld. Controleer dit door zelf vanaf een afstand naar het spandoek te
kijken of verklein het design. Een goede vuistregel is de zichtafstand delen door 3 en dat is de goed
leesbare letterhoogte in centimeters
Tip 3: Zorg voor een eye-catcher
Een spandoek moet opvallen, Consumenten worden de hele dag geconfronteerd met
reclameboodschappen. Zorg ervoor dat je op jouw spandoek iets opvallends laat maken. Hierdoor
krijgt je spandoek de aandacht, en heeft het zin om het spandoek te laten maken.
Tip 4: Uitstraling & Doel
Zorg ervoor dat je spandoek uitstraalt wat je met je campagne of bedrijfsuitstraling wilt bereiken.
Tip 5: Tijdspad
Internet is snel en de economie 24 uurs, bedenk echter wel dat kwaliteit tijd kost. Begin daarom ruim
van tevoren met oriënteren bij aanbieders van doeken en lever bestanden ruim op tijd aan.
Bedenk van te voren goed waarvoor je een spandoek gaat maken. Ga je hem slechts voor een
evenement maken of voor langere termijn? Is de boodschap in de toekomst ook nog te gebruiken?
Afhankelijk van deze input kun je de beste banner kwaliteit kiezen die bij je doel past. Wij bieden de
keus uit diverse soorten materialen en kwaliteiten in diverse prijsklassen.
Meer informatie over het aanleveren van bestanden en de technische specificaties is te vinden op

http://www.inprintmatter.nl/aanleverspecificaties.html
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