
hallo@absoluta.nl  | 088-0220 303

Kaartje erbij?



Dit zijn de 4 opties

optie 1

optie 2

optie 3

optie 4

Standaard kaartje + persoonlijke boodschap

€1,95 p.s.

Standaard kaartje in jouw huisstijl + 
persoonlijke boodschap

€1,95 p.s.

Zelf een kaartje aanleveren

€1,95 p.s.

Compleet eigen design

€2,50 p.s. + €125,- vast tarief designer

1.



Standaard wenskaarten

Ga naar de volgende pagina voor de aanleverspecifi caties van je persoonlĳ ke 
boodschap.!
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Standaard wenskaarten

Ga naar de volgende pagina voor de aanleverspecifi caties van je persoonlĳ ke 
boodschap.!
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3.

Optie 1 
Standaard kaartje met 
persoonlijke boodschap

Optie 2 
Standaard kaartje in eigen huisstijl?

Schrĳ f jouw persoonlij ke 
boodschap.
Maximaal 500 karakters

Mail je mij  de tekst? Dan maken 
wĳ  jouw kaartje in orde. 

Kies je kleur. 
Huisstĳ lkleuren? 
Geef ons de hex 

kleurcodes (#) door!

Wil je een logo 
toevoegen? Geen 

probleem! Lever je logo 
aan in .eps of .png.

Indien gewenst, sturen 
we je een proefdruk ter 

controle met een 
deadline voor akkoord. 

Dat is mogelĳ k bĳ  een bestelling vanaf 50 stuks.

Een eigen kaartje ontwerpen en aanleveren? Zie de volgende pagina.!



Dat kan! Je mag het zo bont maken als je zelf wilt. Zou je bĳ  het aanleveren van 
het drukwerk wel op de volgende punten willen letten? Dan is onze drukker ook 
helemaal blĳ  en kunnen we het snel en goed regelen! :) 

Er zĳ n uitzonderingen, maar in principe zĳ n 
de wenskaarten altĳ d A6-formaat. Zorg 
ervoor dat het drukwerk de juiste 
afmetingen heeft. 
A6: 105 mm x 148 mm

Het drukwerkbestand moet voorzien zĳ n van 
3 mm afl oop rondom. Zorg dat het 
ontwerp altĳ d doorloopt tot die 3 mm. Dan 
zitten we er met het snĳ den nooit naast!

Vergeet bĳ  het exporteren van je ontwerp de 
snij tekens niet aan te vinken. En... zorg dat 
het afl oopgebied van 3 mm mee wordt 
genomen in je eindbestand. 

Zo zou het helemaal in orde moeten zij n. 
Onze marketingafdeling zal je ontwerp nog 
even extra checken voor het naar de drukker 
gaat.

4.

Optie 3
Zelf een kaartje aanleveren?



Dan staan onze designers voor je klaar!

Goede voorbereiding is het halve werk. 
Bedenk ongeveer wat je voor ogen hebt en 
verzamel eventueel leuke voorbeelden en/of 
inspiratie. Denk hierbĳ  ook aan jouw huisstĳ l: 
kleurcodes, typografi e en sfeer.

Het design team neemt contact met je op! 
Lever zo specifi ek mogelij k je wensen aan 
samen met jouw persoonlĳ ke boodschap. 

Je ontvangt een digitale proefdruk. Geef 
hier zo snel mogelĳ k je reactie op, zodat we 
eventuele feedback op tĳ d kunnen doorvoeren.

Optie 4
Liever een compleet eigen design?
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