
Taksimainokset. 
Helpolla.
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Taksimainonta
Taksimainonta liikkuu siellä, missä asiakkaatkin.

Taksit ovat hyvä mainosmedia, koska ne liikkuvat siellä missä ihmisetkin. Viesti  
tavoittaa kuluttajat luontevasti keskeisillä kauppapaikoilla: keskustoissa, asemilla, 
ja areenoilla. Näkyvyys ulottuu kuitenkin keskustoista myös asuma-alueille.

GoGoCar tekee kampanjoiden ideoinnista ja toteutuksesta helppoa

Kampanja skaalautuu maantieteellisesti tarpeidesi mukaan. Voit valita joko  
haluamillesi paikkakunnille kohdennetun tai täysin valtakunnallisen kampanjan.

Myös kampanja-aika on valittavissa joustavasti päivän tarkkuudella, joten voit olla 
varma, että ulkomedia tukee monikanavaista kampanjaasi juuri silloin kun viestisi 
on esillä muissakin medioissa.  

Kuljettajia on mahdollista käyttää osana kampanjaa. Autossa voidaan jakaa esim. 

Kampanjan osana voidaan rakentaa myös esim. näyttävä kenttäaktivointi, jossa 
kaikki kampanjan viestillä teipatut taksit ovat näkyvästi esillä tietyssä paikassa  
samaan aikaan. 
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Valmiit paketoinnit
Valmiit paketoinnit tekevät teippausten suunnittelusta helppoa.

HOPEAPAKETTI  sisältää standardoidut kylki-, nokka- ja peräteipit

KULTAPAKETTI  sisältää muotoon leikatut kylkiteipit sekä standardit nokka-  
ja peräteipit

PLATINAPAKETTI  sisältää muotoon leikatut kylki-, nokka- ja peräteipit

CUSTOMPAKETTI  kattaa kokonaan yliteipatut erikoisratkaisut

Huom: nokkateippien saatavuus on osalla paikkakunnista rajoitettu.



 MEDIAKORTTI  2017 4(14)
 

+358 44 999 8888



 MEDIAKORTTI  2017 5(14)
 

+358 44 999 8888

Aineistopaketin tulee sisältää: 

Valmiit PDF:t joissa 3mm bleedit ja stanssilinjat omalla layerillään.

CMYK Fogra39

Low Res leiskat.

PMS -sävyt valittu spottiväreiksi Pantone Solid Coated -väriviuhkasta 
(illustrator tai vastaava)

Yksittäisen muotoonleikatun elementin enimmäismitta 1300x3000mm 
(tarkoittaa saumattomana)

Reikäteippiin ei suositella tehtävän pieniä ja tarkkoja leikkuita, koska 
kohdistusmerkkien lukeminen ei aina 100%

Aineiston toimitus 14pvä ennen asennusta.  
(erikseen sovittuna ja/tai lisäveloituksesta)

Alle 5mm elementit saattavat jäädä pois leikatessa.

Painovalmis aineisto toimitetaan 14 vrk ennen kampanjan alkua 
sähköisesti osoitteeseen 

.PDF

carartcarart

.AI

< 5m m
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Teippaukset – henkilöauto

Suunnitteluohje
• HOPEA -taso kattaa kylkipaikan (max. 1500x500 mm), takalasin alareunan (max. 
500x80 mm). sekä neliön muotoiselle alueen konepelliltä (max. 600x600 mm).
• Läpinäkyvä teippi -mahdollisuus
• Teipit suunnitellaan 5 kertaa pienempiin kokoihin.
• Suurennus lopulliseen kokoon tehdään rasteroinnin yhteydessä.

Aineiston valmistus
• Kuvaresoluutio välikoossa 300 ppi.
• 3–5 mm leikkuuvarat ja normaalit leikkausmerkit
• Kaikki aineistot toimitetaan painoon erillisinä PDF-tiedoistoina.

Aineiston toimitus

• pakkaa aineistot zip-muotoon.

HOPEA-tason teippauksesalueet

Taso:  Hopea
Suunnittele:   Viisi kertaa pienempään kokoon
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Hopeapaketti
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Suunnitteluohje
• HOPEA -taso kattaa kylkipaikan (max. 1500x500 mm), takalasin yläreunan (max. 
500x80 mm). sekä neliön muotoiselle alueen konepelliltä (max. 600x600 mm).
• Läpinäkyvä teippi -mahdollisuus
• Teipit suunnitellaan 5 kertaa pienempiin kokoihin.
• Suurennus lopulliseen kokoon tehdään rasteroinnin yhteydessä.

Aineiston valmistus
• Kuvaresoluutio välikoossa 300 ppi.
• 3–5 mm leikkuuvarat ja normaalit leikkausmerkit
• Kaikki aineistot toimitetaan painoon erillisinä PDF-tiedoistoina.

Aineiston toimitus

• pakkaa aineistot zip-muotoon.

HOPEA-tason teippauksesalueet

Teippaukset – tilataksi
Taso:  Hopea
Suunnittele:   Viisi kertaa pienempään kokoon
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Teippaukset – henkilöauto
Taso:  Kulta
Suunnittele:   Viisi kertaa pienempään kokoon

Suunnitteluohje
• KULTA -taso kattaa auton kyljen teippauksen etuovesta taaksepäin, takalasin 
alareunan (max. 500x80 mm). sekä neliön muotoisen alueen konepelliltä (max. 
600x600 mm).
• Teippaukset suunnitellaan 5 kertaa pienempään kokoon.
• Suurennus lopulliseen kokoon tehdään rasteroinnin yhteydessä.
• Suunnittele suoraan CarArt -pohjan päälle.

Aineiston valmistus
• Kuvaresoluutio välikoossa 300 ppi.
• 3–5 mm leikkuuvarat ja normaalit leikkausmerkit
• Kaikki aineistot toimitetaan painoon erillisinä PDF-tiedoistoina sekä .ai tiedostona  
  (muista stanssilayer)
• Yksittäisen muotoonleikatun elementin enimmäismitta 1300x3000mm

Aineiston toimitus

• pakkaa aineistot zip-muotoon.

KULTA-tason teippausalueet 
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Kultapaketti
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Suunnitteluohje
• KULTA -taso kattaa auton kyljen teippauksen etuovesta taaksepäin, takalasin 
alareunan (max. 500x80 mm). sekä neliön muotoisen alueen konepelliltä (max. 
600x600 mm).
• Teippaukset suunnitellaan 5 kertaa pienempään kokoon.
• Suurennus lopulliseen kokoon tehdään rasteroinnin yhteydessä.
• Suunnittele suoraan CarArt -pohjan päälle.

Aineiston valmistus
• Kuvaresoluutio välikoossa 300 ppi.
• 3–5 mm leikkuuvarat ja normaalit leikkausmerkit
• Kaikki aineistot toimitetaan painoon erillisinä PDF-tiedoistoina sekä .ai tiedostona  
  (muista stanssilayer)
• Yksittäisen muotoonleikatun elementin enimmäismitta 1300x3000mm

Aineiston toimitus

• pakkaa aineistot zip-muotoon.

KULTA-tason teippausalueet 

Teippaukset – tilataksi
Taso:  Kulta
Suunnittele:   Viisi kertaa pienempään kokoon
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Teippaukset – henkilöauto
Taso:  Platina
Suunnittele:   Viisi kertaa pienempään kokoon

Suunnitteluohje
• PLATINA-taso kattaa koko auton kyljen, perän sekä nokan teippauksen.
• Teippaukset suunnitellaan 5 kertaa pienempään kokoon.
• Suurennus lopulliseen kokoon tehdään rasteroinnin yhteydessä.
• Suunnittele suoraan CarArt -pohjan päälle.

Aineiston valmistus
• Kuvaresoluutio välikoossa 300 ppi.
• 3–5 mm leikkuuvarat ja normaalit leikkausmerkit
• Kaikki aineistot toimitetaan painoon erillisinä PDF-tiedoistoina sekä .ai tiedostona  
  (muista stanssilayer)
• Yksittäisen muotoonleikatun elementin enimmäismitta 1300x3000mm
• Konepeltimainokset 600 x 600 mm  ja perämainokset 500 x 80 mm

Aineiston toimitus

• pakkaa aineistot zip-muotoon.

PLATINA-tason teippausalueet
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Platinumpaketti
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Suunnitteluohje
• PLATINA-taso kattaa koko auton kyljen, perän sekä nokan teippauksen.
• Teippaukset suunnitellaan 5 kertaa pienempään kokoon.
• Suurennus lopulliseen kokoon tehdään rasteroinnin yhteydessä.
• Suunnittele suoraan CarArt -pohjan päälle.

Aineiston valmistus
• Kuvaresoluutio välikoossa 300 ppi.
• 3–5 mm leikkuuvarat ja normaalit leikkausmerkit
• Kaikki aineistot toimitetaan painoon erillisinä PDF-tiedoistoina sekä .ai tiedostona  
  (muista stanssilayer)
• Yksittäisen muotoonleikatun elementin enimmäismitta 1300x3000mm
• Konepeltimainokset 600 x 600 mm  ja perämainokset 500 x 80 mm

Aineiston toimitus

• pakkaa aineistot zip-muotoon.

PLATINA-tason teippausalueet

Teippaukset – tilataksi
Taso:  Platina
Suunnittele:   Viisi kertaa pienempään kokoon
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Teippaukset – tilataksi

Suunnitteluohje
• CUSTOM-taso kattaa koko auton yliteippauksen.
• Teippaukset suunnitellaan 5 kertaa pienempään kokoon.
• Suurennus lopulliseen kokoon tehdään rasteroinnin yhteydessä.
• Suunnittele suoraan CarArt -pohjan päälle.

Aineiston valmistus
• Kuvaresoluutio välikoossa 300 ppi.
• Yliteipattavan auton aineistot toimitetaan .ai tiedostona  
  (muista stanssilayer)

Aineiston toimitus

• pakkaa aineistot zip-muotoon.

Esimerkki CUSTOM-tason teippauksesta

Taso:  Yliteippaus
Suunnittele:   Viisi kertaa pienempään kokoon
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Fontit  
Jos tiedostossasi on vain vähän tekstiä, kannattaa fontit muuttaa poluiksi: 
Convert To Paths/Create Outlines. Jos poluiksi muuttaminen ei ole mahdollista 
tekstin määrän tai käytetyn ohjelman takia, käytä Adobe FontFolio 9.0  -kirjastoa. 
Jos käytät muiden valmistajien fontteja esim. OpenType, laita ne työn mukaan 
tai muuta poluiksi. Pyri välttämään TrueType-kirjasinten käyttöä.

Logot 
Muuta EPS-logojen fontit poluiksi ja varmista, että linkitetyt kuvat ovat mukana, 
tekstit polkuina ja värit CMYK-muodossa.

Kuvat 
Kuvien resoluutio on 300dpi. Ota huomioon, että kuvakoon muuttaminen  taitto-
ohjelmassa vaikuttaa myös kuvan resoluutioon. Suositeltavat  kuvaformaatit 
ovat EPS, TIFF ja PSD. JPEG-pakkausta käytettäessä, tulee kuvan laadun olla 
mahdollisimman hyvä.

Värit 

muotoisina. Kaikki kuvat värihallitaan ennen painamista.

Päällepainatus ja lihotus 
Useissa ohjelmissa musta teksti on oletusarvoisesti päällepainavana, eli se 
painetaan muiden värien päälle. On kuitenkin hyvä antaa repron hoitaa sekä 
päällepainatus- että lihotusasetukset.

Koot, leikkuuvarat ja marginaalit 
Teippausaineistoja ei suuren koon vuoksi tehdä kokoon 1:1, vaan aineistot 
 tehdään suunnittelukokoon. Tarkista eri julisteiden mitat: suunnittelukoot, näkyvä 
alue, leikkuuvarat ja marginaalit.

Tiedostot 
Tarkista, että kaikki tiedostoon sijoitetut linkit ja fontit on liitetty mukaan. Poista 
tarpeettomat tiedostot ennen aineiston lähettämistä. Alla mainituilla ohjelmilla 
ja komennoilla voidaan koota ja tallentaa kaikki dokumentin tulostamiseen 
tarvittavat linkit omaan kansioon: 
– Quark: Collect for output (Kokoa tulostettavaksi)
– InDesign: Package-komento
– Illustrator: Package-komento 
Anna tiedostolle kuvaava nimi. Käytä nimessä ainoastaan kirjaimia a:sta z:aan 
tai numeroita 1-9 ja välilyönnin sijaan alaviivaa. Älä käytä erikoismerkkejä.

Otathan seuraavat asiat huomioon toimittaessasi aineistoa:
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Malliprintti 
Laita aina lopullisesta työstä mukaan tuloste, josta käy ilmi dokumentin nimi. Jos 
lähetät työn sähköisesti, laita aineiston mukaan malliksi matala- resoluutioinen 
PDF-tiedosto.

Aineiston toimitus 
Aineisto tulee toimittaa kaksi (2) viikkoa ennen kampanjan alkua tai erillisen 
sopimuksen mukaan.

Otathan seuraavat asiat huomioon toimittaessasi aineistoa:


