Ha még nem ismernéd a minden hétfőn induló kihívás fontosabb tudnivalóit, itt olvashatod el.

A Cewe digitális nyomdájáról írt cikkben említettem, hogy lesz januárban ATC, avagy Artist
Trading Card kihívás. Kint ezt gyűjtögetik, cserélgetik, vagy csak úgy csinálják, mert olyan kis
helyes.

Mivel itthon nem terjedt el, ezért a cserélgetés nem lenne túl sikeres, arra

gondoltam, hogy legyen belőle névjegykártya. Tehát tervezz magadnak névjegykártyát!
Klauanna is ajánlott két oldalt inspirálódni. Ezt és ezt. Ez meg a már ajánlott oldalról van:

Ezek a kis kártyák többnyire art journal és vintage stílusban készülnek, de ez azért ne
befolyásoljon senkit. Bármilyen lehet. A lényeg talán az lenne, ha már névjegykártya, hogy
valamennyire tükrözze, mivel foglalkozunk, milyen az egyéniségünk. Szerintem ez nem is
könnyű feladat, nekem konkrétan semmi nem jut eszembe:)
Akit nagyon érdekel a téma kovaxka ilyen kihívásokat vezet, érdemes oda is benézni.
A heti sorsolás egy kicsit módosul. Persze jó irányba. Egyrészt lesz a szokásos 10 $-os
nyeremény, másrészt lesz még egy sorsolás, aminek a nyertese kap 50 db kinyomtatott
példányt a Cewe digitális nyomdájától. A kártya lehet egy, vagy két oldalas, ahogy tetszik.
Bár szerintem a kétoldalas jobb, mert az egyiken lehet szárnyalni, és a másik oldalon meg a
névjegyen szükséges adatok egy szolídabb design-nal, hogy el is lehessen olvasni. A
galériába természetesen valami kamu névvel és adatokkal is jöhetnek a képek, de a kamu
azért legyen ott, mert nem mindegy egy kártyán a betűtípus és az elrendezés sem.

A nyertessel majd email-ben egyeztetjük a pontos adatokat.
Amennyiben a nyertesen kívül más is szeretné kinyomtatva látni a kártyát, Eszter egy
kedvező blogos árat adott meg rá. 300 g-os papíron 50 db. két oldalas, színes kártya 2600,Ft lenne.
A képeslap kihívásnál azt láttam, hogy van, akinek gondot okoz a méretezés, ezért
készítettem egy sablont hozzá a megfelelő méretben. A behúzott vonalzó azt a 2-2 mm-t
jelöli, ahol ugyan háttérnek kell lennie, de az levágódik a vágás során.
A képre klikkelve letöltheted.

Szerintem izgalmas feladat! Jó munkát hozzá!

További hasonló bejegyzések
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Névjegykártya és más nyomdai termék szerkesztése

Cewe Fotókönyv heti kihívás 200. győztese

Cewe Fotókönyv heti kihívás 178.

Cewe Fotókönyv heti kihívás 177. győztese

Cewe Fotókönyv heti kihívás 178. győztese

Cewe Fotókönyv heti kihívás 180.

