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Materialspecifikation Hotell 
 

 
1) Framsida 84 x 120 mm + 3 mm utfall 
   
2) Insida omslag fram 84 x 120 mm + 3 mm utfall 
   
3) Insida omslag bak 84 x 120 mm + 3 mm utfall 
 
4) Baksida  84 x 120 mm + 3 mm utfall 
 
 
1.  Tryckfärdig PDF med 3 mm utfall 
 
2.  Undvik att lägga text/logo etc närmare än 4 mm från tänkt skärlinje 
 
3.  Bilder ska ha en upplösning på minst 300 dpi 
 
4.  Bilder och tonplattor ska vara i CMYK 
 
5.  Använd gärna Fogra 39 som tryckprofil 
 
6.  Alla teckensnitt måste vara inbäddade 
 
7.  Använd gärna den ICC-profil och de PDF-inställningar som finns på vår hemsida 
 
8.  Materialet får gärna vara utan skärmärken 
 
 
Ovanstående gäller för hotell som vill leverera färdigt material.  
Materialbearbetning kan dock ingå utan extra kostnad. Fråga oss! 
 
Material bör vara komprimerat och mejlas till: material@guestcard.se 
 
 
Att tänka på 
 
Ni bestämmer designen på fram- och baksida och även på insida omslag fram och insida 
omslag bak. Designen kan uppdateras vid varje tryckning utan extra kostnad om så önskas.  
Harmoniserar ert omslag med er grafiska profil eller är det dags för en uppfräschning?  
 
TIPS: Det är praktiskt för gästen och för er att ha WiFi-koden på omslaget eller insidan på 
omslaget. Vill ni spara tid och slippa skriva WiFi-koden för hand, men ändå kunna ändra den, 
kan ni skapa en ruta eller ett område för att stämpla på WiFi-koden, eller klistra på förtryckta 
etiketter. 
 
Trycket i GuestCard håller högsta kvalitet. Det är viktigt att era foton och övrigt 
originalmaterial håller samma höga kvalitet, för att få det resultat som ni och vi eftersträvar. 
 
Har ni frågor eller funderingar? Vill ni ha hjälp? Vi hjälper er gärna! Ni når oss på 
material@guestcard.se eller telefon 0700-50 00 00. 


