
GROUP OYWS EXPO- www.wsexpogroup.�

Aineisto-ohje

Taustaseinä m2 osasto4

Aineisto-ohje:
- Lähetä aineisto PDF tiedostona, 1:1 koossa, mikäli mahdollista
(muuten skaalaus 50%, 25% jne).

- Aineistokoko:1940 x 2480mm
- PDF-tiedostoissa ylimenot 5 mm ja kulmamerkit.
- Konvertoi kaikki fontit linjoiksi.
- Kuvatiedostot TIFF-, EPS-, PSD- tai JPG-tiedostomuodossa.
Tarkista että resoluutio on riittävä, min. 80 dpi

- Oletusväripro�ilina käytä CMYK (Coated FOGRA39).

Aineiston toimittaminen:
Aineistot sähköpostilla: @wsexpogroup.�katja.myllari
Suuret tiedostot: https://ws-expogroup.wetransfer.com
Mainitse viestissä tapahtuman nimi ja yritys

2480 mm

1940 mm



GROUP OYWS EXPO- www.wsexpogroup.�

Aineisto-ohje:
- Lähetä aineisto PDF tiedostona, 1:1 koossa, mikäli mahdollista
(muuten skaalaus 50%, 25% jne).

- Aineistokoko: 3920 x 2480mm
- PDF-tiedostoissa ylimenot 5 mm ja kulmamerkit.
- Konvertoi kaikki fontit linjoiksi.
- Kuvatiedostot TIFF-, EPS-, PSD- tai JPG-tiedostomuodossa.
Tarkista että resoluutio on riittävä, min. 80 dpi

- Oletusväripro�ilina käytä CMYK (Coated FOGRA39).

Aineiston toimittaminen:
Aineistot sähköpostilla: @wsexpogroup.�katja.myllari
Suuret tiedostot: https://ws-expogroup.wetransfer.com
Mainitse viestissä tapahtuman nimi ja yritys

2480 mm

3920 mm

Aineisto-ohje

Taustaseinä 8m2 osasto



GROUP OYWS EXPO- www.wsexpogroup.�

Aineisto-ohje:
- Lähetä aineisto PDF tiedostona, 1:1 koossa, mikäli mahdollista
(muuten skaalaus 50%, 25% jne).

- Aineistokoko: 5900 x 2480mm
- PDF-tiedostoissa ylimenot 5 mm ja kulmamerkit.
- Konvertoi kaikki fontit linjoiksi.
- Kuvatiedostot TIFF-, EPS-, PSD- tai JPG-tiedostomuodossa.
Tarkista että resoluutio on riittävä, min. 80 dpi

- Oletusväripro�ilina käytä CMYK (Coated FOGRA39).

Aineiston toimittaminen:
Aineistot sähköpostilla: @wsexpogroup.�katja.myllari
Suuret tiedostot: https://ws-expogroup.wetransfer.com
Mainitse viestissä tapahtuman nimi ja yritys

2480 mm

5900 mm

Aineisto-ohje

Taustaseinä 12m2 osasto



GROUP OYWS EXPO- www.wsexpogroup.�

MATERIAL INSTRUCTIONS

Backwall m2 Stand4

Material instructions:
- Print�les as PDF format, size 1:1
(or scale it to 50%, 25% etc.)

- Size: 1940 x 2480 mm
- Add to Files 5 mm bleeds and cropmarks.
- Convert all text to lines
- If you have pictures in your material (tiff, jpg)
check that resolution is adequate (min 80 dpi)

- Color pro�le: CMYK (Coated FOGRA 39)

Material transfer media:
Email: @wsexpogroup.�katja.myllari
Large �les: https://ws-expogroup.wetransfer.com/
Please mention Event and Comapany name in the message.

2480 mm

1940 mm



GROUP OYWS EXPO- www.wsexpogroup.�

MATERIAL INSTRUCTIONS

Backwall 8m2 Stand

Material instructions:
- Print�les as PDF format, size 1:1
(or scale it to 50%, 25% etc.)

- Size: 3920 x 2480 mm
- Add to Files 5 mm bleeds and cropmarks.
- Convert all text to lines
- If you have pictures in your material (tiff, jpg)
check that resolution is adequate (min 80 dpi)

- Color pro�le: CMYK (Coated FOGRA 39)

Material transfer media:
Email: @wsexpogroup.�katja.myllari
Large �les: https://ws-expogroup.wetransfer.com/
Please mention Event and Comapany name in the message.

2480 mm

3920 mm



2480 mm

5900 mm

GROUP OYWS EXPO- www.wsexpogroup.�

MATERIAL INSTRUCTIONS

Backwall 12m2 Stand

Material instructions:
- Print�les as PDF format, size 1:1
(or scale it to 50%, 25% etc.)

- Size: 5900 x 2480 mm
- Add to Files 5 mm bleeds and cropmarks.
- Convert all text to lines
- If you have pictures in your material (tiff, jpg)
check that resolution is adequate (min 80 dpi)

- Color pro�le: CMYK (Coated FOGRA 39)

Material transfer media:
Email: @wsexpogroup.�katja.myllari
Large �les: https://ws-expogroup.wetransfer.com/
Please mention Event and Comapany name in the message.


