
En liten veiledning til russen,
for at vi skal hjelpe dere best mulig.

Tenk helst gjennom hva som skal gjøres på forhånd,
og la gjerne bare et par stykker håndtere kontakten mot oss.

Husk ved all henvendelse å oppgi russebilens navn
(også i emnefeltet på mail). 
Det er mange av dere, og for oss ofte vanskelig
å huske hvilken bil det snakkes om.

Send helst med en fil ved forespørsel, enten det gjelder klær
eller bildekor.Den bør helst være i vektorisert format.
Se neste side for mer informasjon om filer og filformat.

Ha gjerne et bilde av bilen dere skal ha dekor på,
så er det lettere å tilpasse.
Ta mål av de feltene dekoren skal på, og noter gjerne på
bildet eller lag en skisse av bilen og skriv mål på feltene.

Vi leverer T-skjorter, hettegensere, hettejakker og slike ting
til hyggelige priser, så oftest blir prisen totalt mer gunstig
for dere dersom vi leverer hele pakka komplett.
Kanskje ikke alltid like fancy plagg som de spesielle
russefirmaene, men sannsynligvis til en langt hyggeligere pris.
Se bl. a på disse sidene: www.you.no

Skal vi trykke på klær dere har selv, så tenk på 
hva som skal trykkes på dem, og hvor trykkene skal
være. Det må vi vite for å gi dere en pris på det.
Pass på å samle alle og levere samtidig
og merke dem tydelig med både bilens, og personlige navn. 
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Vi kan også levere russekort, - ca. en ukes leveringstid.

Når det leveres egne plagg, er det alltid en viss risiko for at plaggene ikke tåler
den behandlingen en trykkeprosess er, - vi tar alltid et prøvetrykk på et plagg hvis vi er i tvil,
og kan ikke ta noe ansvar for prøveplagget dersom det ikke tåler behandlingen som må til.



Tekst/reklame på russebil:

Kontaktperson:
Navn: Mail

Russebilens navn:

Logo sider: Mål på bil og noter størrelse:

Logo/skrift panser:

Mål plassen på panseret:

Navn på medlemmer:

Tenk litt på hvor navnene skal plasseres, og mål hva det er plass
til av størrelse på tekstene.

Originaler for bruk til trykking:

Vi vil aller helst ha levert såkalte vektorfiler.
Filer som *.ai, *.eps, *.cdr er oftest vektorfiler.
En *.pdf er oftest vektor, men kan også være bitmap.
Fonter er ofte et problem, de bør gjøres om til outline, eller evt. legges
ved sammen med originalen, (kun PC).

Å lage en outline av fonten i Illustrator:
Gjør teksten aktiv (selekter den) Trykk shift+Ctrl+O
Eller via menyen: Type > Create Outlines.

I CorelDraw: Selekter teksten, og trykk Ctr+Q www.3tx.no
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