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Voor het maken van jouw eigen ontwerp dien je te beschikken over het programma Adobe Illustrator. 
1. Maak je eigen ontwerp in samenwerking met een ontwerper. Bijvoorbeeld met dezelfde ontwerper van jouw logo. 2. Maak het ontwerp zelf met je parate kennis van Adobe illustrator.  Start jouw ontwerp 
Download onze sjablonen als basis van jouw ontwerp. Je ontvangt een ZIP download die bestaat uit een Horizontaal (Landscape) en Verticaal (Portrait) sjabloon. Kies welke bij jou past en begin met het ontwerpen van jouw eigen bloemenvoedingzakje. Volg de richtlijnen om zeker te zijn dat het ontwerp correct is volgens de specificaties.   1. Algemene specificaties 
Afbeeldingen 
 Afbeeldingen dienen  300dpi te zijn. In het algemeen geldt: hoe lager het dpi hoe lager de kwaliteit 
 Gebruik geen afbeeldingen waar Chrysal op voorkomt, zowel niet als logo of als tekst.  
 Houdt het beeld op de voorkant van het ontwerp binnen het aangegeven kader. Dit kader wordt aangegeven door de grijze lijnen. Plaats geen tekst, afbeeldingen of patronen buiten dit kader. 
 De print techniek die gebruikt wordt is digitaal. Het is daardoor mogelijk afbeeldingen te gebruiken met veel detail.  Tekst: 
 Gebruik geen lettertype kleiner dan 6 pt. In vermelding met de leesbaarheid.  
 Zorg dat de combinatie van de achtergrond en lettertype duidelijk leesbaar blijft.     
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 2. Voorkant ontwerp 
 Elk sjabloon heeft een grijs omlijnd kader (zie blauwe pijl) . Dit kader geeft het veld weer 

waarbinnen tekst, afbeeldingen of patronen geplaats kunnen worden.  
 Het buitenste kader (zie oranje pijl) mag maar 1 kleur bevatten. Gebruik deze kleur ook voor de 

gehele achterkant, of in ieder geval het buitenste kader van de achterkant.  
 Als de kleur op de voorkant in het buitenste kader en de kleur op de achterkant niet matchen, 

kan het bij een lichte verschuiving zorgen voor een minder mooi sachet.  
 

 1. Plaats geen tekst, afbeeldingen of patronen buiten dit kader 
 2. Vul in met de gewenste sachet kleur 

 
Figuur 1. Voorbeeld plaatsing elementen - Horizontale voorkant 
 Op de voorkant mag geen Chrysal staan. Niet als logo en niet als tekst.  
 Plaats jouw logo/bedrijfsnaam/motto/emailadres/social media/website op het ontwerp. 

Jouw logo of bedrijfsnaam is verplicht om te vermelden op de voorkant.  
 Zie figuur 2 als voorbeeld van de genoemde richtlijnen voor de voorkant van het ontwerp.  

    
 
 
 
 
 

Figuur 2. voorbeeld eigen ontwerp - Horizontale voorkant 
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3. Achterkant ontwerp 
 De iconen die als gebruiksaanwijzing dienen mogen gepersonaliseerd worden. Dit kan je bijvoorbeeld doen door het ontwerpen van andere soorten bloemen/vazen. Je kan ook de gebruiksaanwijzing in de vorm van tekst weergeven.  
 Het adres en logo van Chrysal dienen op de achterkant te staan. Haal ze niet weg. Je kan het adres een andere kleur geven maar het logo niet. Het logo mag alleen wit, zwart en chrysal blauw zijn. Chrysal blauw is PMS 300C.  Cut flower food made by: Chrysal International BV P.O. Box 5300,1410 AH Naarden  the Netherlands, www.chrysal.com 

  
 Zorg ervoor dat de iconen en de tekst zichtbaar blijven. Gebruik dus niet een hele drukke achtergrond. Zie figuur 3 als voorbeeld van een achterkant die gepersonaliseerd is aan de hand van het basis sjabloon. Houdt het buitenstekader, waar geen tekst en iconen in staan, dezelfde kleur als het buitenste kader van je voorkant ontwerp.  Kies geen andere kleur, dit kan problemen bij het drukken van folie veroorzaken.    Zodra je klaar bent met het ontwerpen van de voor- en achterkant,  
sla deze dan als volgt op: 
 Sla de voorkant en achterkant apart van elkaar op als JPG, PNG of SVG. Je hebt dan twee 

bestanden, bijvoorbeeld: voorkant.jpg en achterkant.jpg. Dit mag geen PDF zijn.  
 Als je bovenstaande hebt uitgevoerd kan je de voor- en achterkant uploaden via de tool 

custom.chrysal.com met optie C. Upload je eigen ontwerp. 
 Ga verder naar het bestelproces en bestel jouw eigen bloemenvoedingzakjes! 
In het geval er nog vragen zijn, neem dan contact met ons op. 
 

Figuur 3. Voorbeeld eigen ontwerp – Verticaal achterkant 
 


