
Gode råd om logotyper & formater  
 

Kære kunde.  

Efter at have behandet tusindvis af trykordre & sticker-kit kan vi konstatere, at over 90% af fejlene opstår 

de samme steder. Vi har derfor på følgende side opstillet et par godt råd, som du bør gennemlæse inden du 

bestiller din custom ordre. 

Når du bestiller en ordre hos stayonstickers, bestræber vi os for at lave den bedst muligt. Dette kan vi kun 

gøre med din hjælp. Hvis du ønsker dine egne personelige sponsoere skal inkludere i dine stickers eller 

andre grafiske opgaver, beder vi dig sende dine ønskede logoer i PDF, EPS, Ai eller CDR format 

(Vektoriserede filer). 

Vektorisering, - hvad er det lige at det betyder? 

Kort forklaring.: 

Grafik fra photoshop kaldes for bitmap-grafik. Dvs at alt grafikken er pixels i en bestemt opløsning. 

Vektorgrafik er rene lilier udregnet på matematiske formler (bare rolig, du skal ikke kunne matematik for at 

bruge vektorprogrammer). Det er ligesom photoscript. Denne grafik fylder generalt mindre, da den 

indeholder færre oplysninger. Men samtidig kan du forstørre det 1000% uden det tager skader i kvaliteten. 

 

På ovenstående illustraton, ses tydeligt hvilken forskel der er på f.eks et jpeg logo, frem for et vektoriseret 

logo. 

Generelt vil vi helst modtage PDF-filer. PDF-filen skal være pressoptimized. Alle fonte skal være konverteret 

til kurver / vektoriseret / outlined Fonte kan også være inkluderet i filen, men kan man konvertere til kurver 

er dette den sikreste måde at opnå det ønskede resultat. 

Har du ikke mulighed for at fremskaffe dit ønskede logo i vektoriseret format, kan vi i yderste tilfælde 

benytte billedefiler. Dog skal du være opmærksom på følgende: Gem filen i maksimum kvalitet, i CMYK-

farver og min. 300 dpi. Er der tekst på tryksagen, anbefaler vi min. 600 dpi for optimal skarphed. Sort tekst 

bør kun ligge i sort farvekanal. Du skal være opmærksom på, at hvis du gør dette, kan vi ikke ændre i din fil, 

og der vil oftest kunne fremkomme en ”hvid firkant” om logoet. Ønsker du ikke den, kan vi optegne logoet i 

vektor format for dig (prisen vil blive begregnet udfra en timepris á 410,- + moms.). 


