COFEP zorgt voor de aankleding van je BELFAIR stand
Wil je op de BELFAIR-beurs ook zo’n mooie gepersonaliseerde banner?

Dat kan!
COFEP staat je bij met raad en daad om voor 85€ een banner voor een Herashek te
ontwerpen en realiseren.

Twijfel over de resolutie?
Hier kan je via de knop “Print Editor” je ontwerp in ruwe versie maken en de foto’s op ware
grootte testen.
Enkele tips om beelden met voldoende hoge resolutie te verkrijgen:
●

●
●
●
●

Maak een proefaccount bij Adobe Stock en krijg 10 gratis foto’s tijdens een periode
van 30 dagen. Je kan een proefbestand downloaden zonder aankoop om uit te
proberen. Als je een afbeelding wil die over de hele oppervlakte van de banner loopt,
kies je beter een vector. Vergeet niet het abonnement stop te zetten voor het einde
van de 30 dagen!
Vraag origineel fotomateriaal aan je peterbedrijf, de toeristische dienst…
Maak zelf een foto (hoogste kwaliteit van de camera) en test de kwaliteit
Gebruik vormen en tekst i.p.v. foto’s
Let op met je logo! Kies ook hier beter voor een vector.

TIP voor iedereen: je banner komt tot op de grond, dus hou rekening met de plaatsing van de
elementen ivm leesbaarheid.
OPTIE 1
Je hebt zelf (op school) de nodige grafische kennis/software in huis (InDesign,
PhotoShop…) en je zorgt voor een technisch correct aangeleverd bestand
Download hier het PDF sjabloon om in je grafisch programma te gebruiken. Je hebt
onmiddellijk de juiste afmetingen, overvloei en marges.
Aandachtspunten
●
●
●
●
●

Afmetingen: 3400 x 1750 mm = formaat hek / canvasgrootte 3510 x 1860 mm
Resolutie : print op 360 dpi - volledig bestand aan te leveren op 75 dpi
Afloop / bleed :50 mm - zie afmetingen
Lettergrootte
Zeilringen

COFEP doet een laatste technische controle en laat je indien nodig nog aanpassingen doen.

Documenten uit Word, PowerPoint of Publisher die niet op het juiste formaat of
met de juiste resolutie aangeleverd worden, worden niet aanvaard. Je kiest dan
voor optie 2.

OPTIE 2
Je hebt een idee voor je banner, maar je beschikt niet over de juiste programma’s of kennis
om dit zelf te realiseren.
1. Bezorg COFEP een voorbeeld van je banner (tekening, schets, ontwerp op klein
formaat in Word/Publisher/PowerPoint…)
2. Bezorg COFEP het grafisch materiaal en de nodige info (logo, foto’s, lettertype,
kleurenschema…) Bekijk zeker de info over resolutie hierboven.
COFEP bezorgt je een voorstel van drukproef en doet nog 1 ronde aanpassingen.
Let op! COFEP is geen grafisch bureau, het idee en de opzet komt van jullie, wij helpen met
de technische uitvoering.
Deadline om je materiaal aan COFEP te bezorgen
Optie 1: 12/1/2022 - te controleren PDF-bestand in juiste formaat
Option 2: aan te vragen tot 22/11/2021- stuur jouw voorontwerp en het nodige beeldmateriaal
naar belfair2022@cofep.be ten laatste op 22/11/2021
Prijs
85€ incl. BTW

