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Λ Ι ΓΑ  Λ Ο Γ Ι Α

Η επόμενη μέρα του “Εμείς και ο οδοντίατρος” είναι μια απίστευτα ελκυστική νέα 
έκδοση που κάνει τους ασθενείς να σκάσουν χαμόγελο, πιο λαμπερό από ποτέ! Με 
τίτλο που κλείνει το μάτι στους αναγνώστες ως προς τη θεματολογία του, το White 
Tales είναι μια ευχάριστη έκπληξη για όλους αυτούς που το ξεφυλλίζουν. Αιτία, η ύλη 
του, που πλέον ξεφεύγει από τα αυστηρά επιστημονικά άρθρα. Well-being, healthy life-
style στήλες, ταξιδιωτικά άρθρα και fitness συμβουλές συνυπάρχουν πλέον με επίκαιρα 
ιατρικά θέματα σε αυτό το νέο εγχείρημα της Omni Press Dental Publications που 
έρχεται να συναρπάσει ακόμα περισσότερο, το κοινό του “Εμείς και ο οδοντίατρος”. 
Η μετάβαση από μια αυστηρά οδοντιατρική έκδοση σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης 
έγινε με μοναδικό στόχο την εξέλιξη μιας ήδη επιτυχημένης έκδοσης σε μια ακόμα 
καλύτερη. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταξιωμένος εκδοτικός όμιλος δείχνει το σεβασμό 
του στους 6000 ενεργούς συνδρομητές της παλιάς έκδοσης.
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Δ Ο Μ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Η θεματολογία του White Tales κινείται σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της υγείας, 
της ευεξίας και του lifestyle, έτσι ώστε ο χρόνος αναμονής του ασθενή στο ιατρείο να 
αποκτήσει νέα διάσταση ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Οι μόνιμες στήλες που θα υπάρχουν σε κάθε τεύχος είναι οι παρακάτω:

  • Επίκαιρα ιατρικά θέματα για την αισθητική του προσώπου

  • Συνέντευξη επώνυμου

  • Συμβουλές fitness

  • Coach in a couch 

  • Ομορφιά

  • Διατροφή

  • Εικαστικά

  • Ταξιδιωτικό άρθρο

  • Last page “Blissful Living”
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FORMAT:        1 PAGE: 210 x 297 mm
  2 PAGES: 420 x 594 mm

MARGINS: TOP: 10 mm
  BOTTOM: 20 mm
  INSIDE: 20 mm
  OUTSIDE: 10mm

BLEED:  3 mm minimum

PAGE RANGE:  48 + 4 pages

TECHNIQUE:  offset, glued

MATERIALS:  COVER:
  200g matte coated, laminated;
  INSIDE:
  130g matte coated



Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  -  Γ Ι Α  Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Τ Ε Σ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Ε Σ  2 0 1 8

Σημειώσεις:
• Οι τιμές είναι ανά έκδοση και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.
• Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν με έγκαιρη ειδοποίηση από την εκδοτική εταρεία.
• Σε περίπτωση συνεργασίας για περισσότερες από μία συνεχόμενες εκδόσεις, προβλέπεται έκπτωση επί της αρχικής τιμής, κατόπιν συμφωνίας με 
τον διαφημιζόμενο.
• Οι καταχωρήσεις παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email ή CD στις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται από τη διεύθυνση του 
περιοδικού.
• Ταυτόχρονη καταχώρηση σε issue χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Τεύχος

ΑΝΟΙΞΗ Μάρτιος 2018 15 Ιανουαρίου 2018 31 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ιούνιος 2018 5 Απριλίου 2018 30 Απριλίου 2018

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Σεπτέμβριος 2018 5 Ιουλίου 2018 25 Ιουλίου 2018

ΧΕΙΜΩΝΑΣ Δεκέμβριος 2018 5 Οκτωβρίου 2018 31 Οκτωβρίου 2018
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Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Τ Ε Σ

ΑΡΧΕΙΟ
• JPG (ή JPEG) - ρυθμίσεις μέγιστης ποιότητας
• PDF (έκδοση έως 1.5, πρότυπα: καμία) - ρυθμίσεις ποιότητας PRESS
• TIF (ή TIFF) - ενεργοποίηση συμπίεσης LZW
• AI (έκδοση μέχρι το Adobe CC) - όλο το ενσωματωμένο περιεχόμενο και όλο το περιεχόμενο κειμένου που έχει 
μετατραπεί σε περιγράμματα ή όλο το τοποθετημένο / συνδεδεμένο περιεχόμενο και η γραμματοσειρά θα πρέπει να 
επισυνάπτονται.
• INDD (εκδόσεις μέχρι το Adobe CC) - όλα τα τοποθετημένα / συνδεδεμένα περιεχόμενα και η γραμματοσειρά θα 
πρέπει να επισυνάπτονται.
• PSD (εκδόσεις μέχρι το Adobe CC)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
• Ο υποβληθείς διαφημιστής πρέπει να έχει τουλάχιστον 300 dpi ανάλυση.
• Τα αρχεία θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 3-3 mm ξάκρισμα επιπλέον των διαστάσεων.
• Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε μόνο τα σημάδια κοπής στο υποβληθέν αρχείο (δεν χρειάζονται σήματα καταχώρησης, 
σημάδια απαγωγής, χάρτες βαθμονόμησης χρώματος κλπ.).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΉ
• Μαύρο:
Cyan: 30 | Magenta: 0 | Yellow: 0 | Black: 100
• Ελάχιστο βάρος γραμμής: 0,2 pt
• Ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς: προσαρμόστε το σχετικά με το ελάχιστο βάρος γραμμής.

Οι διαφημίσεις υπόκεινται σε αλλαγές από το στούντιο επεξεργασίας, προκειμένου να ακολουθήσουν τη δομή και το 
σχεδιασμό του περιοδικού.



Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ

ΥΠΟΒΟΛΗ
www.whitetalesmagazine.com/articlesubmission

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Το DPI (σημαίνει Dot Per Inch) ή το PPI (Pixels / Points per Inch) καθορίζει πόσα εικονοστοιχεία 
θα πρέπει να καταλαμβάνει μία ίντσα. Στις οθόνες υπολογιστών η τιμή αυτή είναι 72 ή 96. Για την 
εκτύπωση, η τιμή dpi είναι 300.
• Εικόνες (εξώφυλλο, εικόνες σε ολόκληρη τη σελίδα κ.λπ.) πρέπει να έχουν ανάλυση τουλάχιστον 
2700 × 3700 px @ 300 dpi (και πάνω).
• Εικόνες μεγαλύτερων διαστάσεων (π.χ. για σελίδες ή κοντινά πλάνα), συνιστώνται μεγαλύτερα 
μεγέθη: 5400 × 3800 px @ 300 dpi.
• Προτιμώμενο προφίλ χρώματος Adobe RGB. Οι εικόνες με προφίλ CMYK είναι επίσης αποδεκτές, 
αλλά είναι προτιμητέο το έγχρωμο μοντέλο RGB λόγω της ευρύτερης γκάμας χρωμάτων.
• Προτιμώμενες μορφές αρχείων: Tiff, Camera RAW, Psd
• Αποδεκτές επίσης εικόνες σε μορφή jpg. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε ελάχιστες 
ρυθμίσεις συμπίεσης.
• Οδηγίες για το “φυσικό μέγεθος” (το αποτέλεσμα του τυπωμένου περιοδικού) και ανάλυση 
εικόνας:
- μια τυπική εικόνα “σε όλη τη στήλη” έχει πλάτος περίπου 90 mm και ύψος 45 mm.
Σε 300 dpi σημαίνει 1063 × 501 px.
- οι εικόνες που τοποθετούνται σε τρία πλέγματα στήλης έχουν πλάτος περίπου 60 mm και ύψος 40 mm.
Σε 300 dpi σημαίνει 946 × 742 px.

Γενικά:
Αριθμός pixel = [300 × (πλάτος εικόνας [cm] / 2,54)] × [300 × (ύψος εικόνας [cm] / 2,54)]
• Παρακαλώ σημειώστε: εάν δώσετε μια εικόνα που τραβήχτηκε από μια παρουσίαση Full HD (η 
οποία έχει ανάλυση 1920 × 1080 px), θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι όλα θα είναι καλά. Αυτό που 
πολλοί άνθρωποι χάνουν είναι το γεγονός ότι το _slide_ έχει πλήρεις διαστάσεις HD. η πραγματική 
εικόνα στο κέντρο της διαφάνειας στις περισσότερες περιπτώσεις έχει σχεδόν 1024 × 768 px ανάλυση 
(αλλά συχνά έχουν κακό αντι-ψευδώνυμο, υπερβολική χρήση εξομάλυνσης, κακή ποιότητα λόγω 
των υψηλών ρυθμών συμπίεσης που είναι τυπικές για οθόνη / βέλτιστες παρουσιάσεις προβολέα).
Προτιμούμε πάντα τις αρχικές πηγές πέρα   από αυτές που εξάγονται απευθείας από μια παρουσίαση.
Χαιρετίζουμε τις παρουσιάσεις ως προτάσεις σχετικά με τη διάταξη του άρθρου. Παρακαλείσθε να 
τις δώσετε μόνο σε μορφή pdf. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τις απαραίτητες σημειώσεις στο Ac-
robat με τα εργαλεία του πίνακα ελέγχου. Πολλοί από τους συγγραφείς μας χρησιμοποιούν Macs: 
παρακαλώ μην μας στείλετε έγγραφα σε μορφή κλειδιού. Για χρήστες των Windows: Εξαγάγετε τα 
αρχεία pps ή pptx του PowerPoint σε pdf.
• Εάν θέλετε να απομονώσετε ένα τμήμα μιας εικόνας, αφήστε το σε εμάς, μην το κάνετε μόνοι σας 
(εκτός αν είστε επαγγελματίας με υψηλές δεξιότητες προσαρμογής εικόνας και αναφορές τύπου). 
Θα θέλαμε να λάβουμε τα αμετάβλητα αρχικά υλικά, αν είναι δυνατόν.
• Μην περικόπτετε τις εικόνες σας, επειδή μπορεί να αποφασίσουμε να αλλάξουμε μια σύνθεση για 
λόγους καλύτερης διαμόρφωσης κλπ. (Πάνω) Η περικοπή μιας εικόνας μπορεί να μας εμποδίσει να 
συνθέσουμε τη διάταξη που θα θέλαμε.
• Μην κλιμακώσετε εικόνες με χαμηλή ανάλυση.
• Μην χρησιμοποιείτε εφέ εικόνων (π.χ. σκισμένα άκρα, διακοσμητικά ρολά κάμερας, σκιές κλπ)




