LAV DEN PERFEKTE PDF
TIL DIN ETIKETFIL
For at undgå ekstra omkostninger til grafisk arbejde/tilretning
skal du følge denne vejledning, når du afleverer din færdige PDF:
1. Hent skabelonen til dit produkt

Du finder alle skabeloner på labelgenerator.dk Brugernavn: labelgenerator Password: skabelon
Her ligger alle skabeloner i Adobe InDesign, som du frit kan hente.

2. Din layoutﬁl skal overholde:

1. Brug CMYK-farver
2. Format: Trykklar PDF 250 DPI
3. Al tekst skal være outlinet
4. Ingen skæremærker
5. 3 mm bleed (husk at slå bleed til i InDesign, når du genererer PDF)

Mindste stregtykkelse
Tekst/streger under 0,2 pkt. kan ikke forventes skarpe og tydelige i trykket.

Regler for brug af ordet “vand”

(gælder kun layout til logovand). Hvis du benytter dig af ordet “vand” på din etiket, må du KUN bruge
betegnelserne drikkevand og vand.
Ord som kildevand, mineralvand, aquaminerale, naturlig, frisk, kildevæld eller lignende må du IKKE benytte dig af.
Du må i det hele taget ikke skrive noget om flaskens indhold, da denne information alene og entydigt skal fremgå
af varedeklarationen.

3. Vi gør din etiketﬁl klar til produktion
Flere områder på den færdige PDF kan berøres af beskæring, overlap og obligatorisk tekst. Dette fremgår af skabelonen.
Her må du ikke placere dine vigtige elementer som logo, tekster og illustrationer. Til gengæld skal du lade dit
baggrundsdesign forsætte ud på disse områder, således at beskæringer og overlap bliver så pæne som muligt.
Når vi modtager din PDF-fil kontrollerer vi, at den overholder kravene. Herefter monterer vi obligatoriske
elementer som fx varedeklaration. Der vil altid være hvidt bagved stregkoden og evt. pantmærke.

4. Du skal godkende produktionsﬁlen
Du vil altid modtage den færdige produktionsfil med vores obligatoriske elementer til godkendelse via mail.
Du skal godkende vores produktionsfil inden ordren sættes igang.

5. Skal vi hjælpe dig?
Vi hjælper dig gerne med at lave layout til din etiketfil.
Kontakt os for yderligere info.
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Ændring af logovandsetiketfiler hos DBC pr. februar 2020.
Kære alle

Brande, 20. januar 2020

Vi har hos DBC besluttet at ændre formatet på etiketfilerne, så alle filer fremover skal afleveres
i bleed-format, og ikke længere i trim-format.
Det har ingen betydning for det færdige resultat på etiketten.
Vi ændrer formatet på puljen, der hedder 0920 med deadline d. 5. februar 2020.

Eksempel for en Brand 33/Brand 50 flaske vises her:
I dag indsender I filer i trim format 220 x 49. Dem får vi skaleret op til 226 x 55, så de bliver i bleed-format,
fordi der på trykkeriet skal være plads til fraskær. Det sker, fordi vi, som I kender det og værdsætter højt,
ikke har hvide kanter på logovandsetiketterne. Ellers var denne proces slet ikke nødvendig.
Det indebærer desværre en stor risiko for, at jeres færdige resultat ikke ser ud, som I har bestilt det, og
denne fejlkilde vil vi nu eliminere ved, at I fremover skal bestille filerne i bleed-format.
Alle filer kommer igennem vores Labelgenerator, uanset om I selv kan uploade dem, eller om I sender filen
til kontoret. Den er nu opdateret med denne information – i det her eksempel for Brand 33/50:

PDF uploades i format 226x55 mm incl. 3 mm bleed
Det der ligger under den blå ramme, bliver skåret fra ved endelig produktion

Som eksempel, har vi uploadet en sol og gemt korrekturfilen, som vises her
Den blå ramme vil også være synlig på korrekturfilen. Den viser de 3 mm. bleed.
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Hvad med genbestillinger?
Ingen bekymring, den opgave med at få rettet formatet, den tager vi på os og løser uden beregning.
I er blot nødt til at gøre os opmærksomme på det, når I bestiller, at det er en ”genbestilling”.
Det er selvfølgelig også en mulighed at sende os en ny fil, hvis I ønsker det.
Formater på filer pr. februar 2020:
Flasketype:
Brand 33
Brand 50
Choice 50 still og Co2

Nuværende trim-format:
220 x 49
220 x 49
220 x 86

Bleed-format pr. februar 2020:
226 x 55
226 x 55
226 x 92

Choice 33 kan bestilles ved min. 10 paller ad gangen, og kan kun bestilles gennem kontoret:
Choice 33 still og Co2*
191 x 60
197 x 66

Nye guidelines og InDesign filer.
Som en helt ny funktion, kan I nu tilgå guidelines og InDesign filer via Labelgeneratoren.
Se vores nye guide ”Lav den perfekte PDF til din etiketfil”.
Alle kan tilgå guidelines og filer i Labelgeneratoren via:
www.labelgenerator.dk
Brugernavn: labelgenerator
Password:
skabelon
Her kan I også finde en illustration på, hvordan en etiketfil skal se ud – som eksempel:

Vi håber, at I vil tage godt imod denne ændring.
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Logo under ”Produceret for”.
Nu vi har jeres opmærksomhed vil vi gerne vise jer, at I også har mulighed for at få vist jeres logo på
etiketfilen under ”Produceret for”. Det kan virke lidt mere levende, end blot en tekst.
Hvis I ønsker det, så skal vi have en fil med logoet.
Der er ikke noget krav til størrelsen på den fil. Den tilpasser sig feltet.

Ingen ferie på Produktionsplanen.
Vi udsendte tidligere Produktionsplanen for 2020.
Som nogen måske har bemærket, så leverer vi fremover også logovand Brand 33 og 50 i uge 42.
Og med hensyn til sommerferien, så har I været vant til at puljerne til uge 31 og 33 lukkede samme dag. Det
gør de heller ikke længere. De har nu hver deres deadline, så Produktionsplanen er rettet til og vedlagt.
Det håber vi kan være med til at gøre jeres planlægning og bestilling af logovand mere enkelt.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker noget uddybet, så kontakt os endelig her på kontoret.

Med venlig hilsen

Salg & Kundeservice
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