
Για να ξεκινήσετε το δημιουργικό μιας 
PVC κάρτας, καλό θα είναι να ορίσετε τα 
παρακάτω μέρη: 
 Bleed - Πράσινο Πλαίσιο
 Σημείο κοπής - Κόκκινο Πλαίσιο
 Σημείο ασφαλείας - Μπλε Πλαίσιο

Εσείς μπορείτε να τα ορίσετε με 
απλούς οδηγούς (guides), χωρίς να τα 
χρωματίσετε (το οποίο εδώ γίνεται για 
πληροφοριακούς λόγους).

Κόκκινο Πλαίσιο (Σημείο Κοπής - Cutting Point)
Στο σημείο αυτό θα κοπεί η PVC κάρτα σας. Ό,τι προεξέχει θα εξαφανιστεί και δεν 

θα υπάρχει στο τελικό προϊόν.
Η διάσταση του πλαισίου είναι 85,6x53,98 mm (!σημαντικό), όσο δηλαδή η 

πραγματική διάσταση της κάρτας σας.
Η καμπύλη στις γωνίες έχει radius 3,18 mm.

Μπλε Πλαίσιο (Σημείο Ασφαλείας - Safety Point)
Μέχρι το σημείο αυτό θα πρέπει να τοποθετήσετε τα κείμενα, τις φωτογραφίες κλπ., 

έτσι ώστε να είστε σίγουροι πως δεν θα κινδυνέψουν να κοπούν στη διαδικασία του 
κοψίματος.

Η διάσταση του πλαισίου είναι 79,6x47,98 mm, δηλαδή απέχει 3 mm από κάθε 
πλευρά από το Κόκκινο Πλαίσιο (Σημείο Κοπής).

Πράσινο Πλαίσιο (Ξάκρισμα - Bleed)
Αν στο δημιουργικό σας έχετε κάποιο φόντο (όπως είναι εδώ το φυστικί) και θέλετε 

να πιάνει μέχρι την άκρη της κάρτας σας, θα πρέπει να το «τραβήξετε» μέχρι αυτό το 
σημείο για να μην υπάρχουν λευκά σημεία μετά το κόψιμο της PVC κάρτας.

Η διάσταση του πλαισίου είναι 90x60 mm, δηλαδή απέχει 3 mm από κάθε πλευρά 
από το Κόκκινο Πλαίσιο (Σημείο Κοπής). Αυτή είναι και η τελική διάσταση του 
δημιουργικού σας!

Τη συγκεκριμένη φόρμα (template) για PVC Κάρτα μπορείτε να την κατεβάσετε 
από την ιστοσελίδα μας σε αρχείο για Corel.

Εμείς σας ορίσαμε τα «Πλαίσια» μέσα στα οποία πρέπει να κινηθείτε, εσείς αφήστε 
τη φαντασία σας και τις ικανότητές σας να οργιάσουν! ;)))
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3 mm - Περιθώριο ασφαλείας

3 mm - Ξάκρισμα



Γενικά Tips
 Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία για τη δημιουργία της PVC κάρτας 

σας, κάντε προεργασία συγκεντρώνοντας κείμενα, φωτογραφίες υψηλής 
ανάλυσης (από προμηθευτές, internet κλπ.), το λογότυπο της εταιρίας 
σας κλπ. Έτσι θα ταξινομήσετε πιο εύκολα τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για την κάρτα σας.

 Ο σκοπός των PVC καρτών είναι να διαφέρει και να ξεχωρίζει από τις 
χάρτινες ώστε να αποπνέετε κύρος και πολυτέλεια!

 Εφαρμογές των PVC καρτών είναι: επαγγελματικές καρτες, loyalty cards 
(κάρτες αφοσίωσης πελατών), membership cards (κάρτες μέλους),  
κάρτα προσφορών, δωροκάρτα, κάρτα με barcode, κάρτα με αύξοντα 
αριθμό / μεταβλητά δεδομένα, εισιτήρια διαρκείας, κλπ.

 Μη «μπουκώνετε» τις PVC κάρτες. ΔΕΝ είναι διαφημιστικό φυλλάδιο!
 Πριν αναφωνήσετε «Ουφ, τελείωσα!», κάντε πολύ καλό έλεγχο για 

ορθογραφικά λάθη, αναγραμματισμούς και παραλήψεις!

Χρηστικά Tips
 Αν επιθυμείτε να βρείτε μια φωτογραφία από το Google, πηγαίνετε στην 

ενότητα των «Φωτογραφιών», έπειτα στα «Εργαλεία Αναζήτησης» και 
επιλέξτε από το dropdown menu «Μέγεθος» την επιλογή «Μεγάλες» 
εικόνες.

 Χρησιμοποιώντας vector graphics πετυχαίνετε άριστη ποιότητα στην 
εκτύπωση.

 Προτιμήστε να ξεφοντάρετε φωτογραφίες στο Photoshop.
 Όταν μας στείλετε τα τελικά αρχεία για την εκτύπωση, συμπεριλάβετε ένα 

JPG ως preview, ώστε να ελέγξουμε αν το αρχείο του Corel ανταποκρίνεται 
σωστά.

Tips Προετοιμασίας Αρχείου
 Γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε φόντα μικρότερες από 7 

στιγμές θα πρέπει να έχουν περίγραμμα (hairline) στο χρώμα της 
γραμματοσειράς.

 Τα αρχεία που διαχειριζόμαστε είναι CDR (V. 14) & PSD.
 Για την εκτύπωση φωτογραφιών (ID cards) η ανάλυση τους πρέπει να είναι 

πάνω από 200 dpi και να είναι στο ίδιο μέγεθος όλες χωρίς να χρειάζονται 
τροποποίηση.

 Τα μεταβλητά δεδομένα, ακόμα και για QR Codes, πρέπει να είναι σε αρχείο 
XLS .

 Ta χρώματά σας πρέπει να είναι σε κωδικοποίηση CMYK.
 Αναλύσεις φωτογραφιών τουλάχιστον 200 dpi.
 Όλες οι γραμματοσειρές και τα στοιχεία της μακέτας σας να είναι curves. Σε 

καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για λάθη που προκύπτουν από την μη 
τήρηση αυτού του όρου.

 Αν θέλετε να μας στείλετε αρχεία που υπερβαίνουν τα 3 ΜΒ, 
χρησιμοποιήστε το www.sendspace.com
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