Aan de slag met je eigen Repair Café-poster
Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je de Repair Café-aankondigingsposter en flyer zelf kunt invullen.

Voor je begint
De invulbare poster en flyer zijn pdf-bestanden. Werk je op een Apple-computer, dan kun
je ze bewerken en opslaan met de Adobe Reader. Op een pc kan dat met Adobe niet,
maar met de volgende pdf-reader weer wel:
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Als je de poster en flyer op een pc wil gaan bewerken, raden we je daarom aan deze
reader te downloaden via bovenstaande link.
De poster en de flyer zijn op dezelfde manier in te vullen. Het flyerbestand bestaat uit twee
flyertjes zodat je twee flyers op één A4'tje kunt afdrukken. Wanneer je dingen verandert of
vervangt in de linkerflyer, verandert de rechterflyer automatisch mee (en vice versa).

Invullen
De poster en de flyer bestaan uit vaste en verwisselbare onderdelen.

1. Tekst
Stap 1
De blokjes ‘Wat doe je met’ en ‘Repair Café is’ zijn vaste tekstjes, die kun je niet
veranderen. Het onderste blokje is geheel naar eigen inzicht in te vullen. Ook bij de
kopjes ‘Waar’ en ‘Wanneer’ kun je je eigen informatie toevoegen. Zie de omcirkelde
blokjes in de voorbeeldposter op de volgende pagina.
Stap 2
Om tekst in te voeren ga je simpelweg met je cursor naar het desbetreffende blokje

en typ je wat je wilt typen.

2. Foto’s
Je kunt alle foto's in het poster- en flyerbestand vervangen door foto’s uit jullie eigen
Repair Café.
Foto vervangen
Om een foto te vervangen klik je op de (voorbeeld)foto die je wilt vervangen.
Vervolgens kies je uit je eigen bestand een foto die je wilt toevoegen.
Let op! Voor het beste resultaat is het goed om een liggende foto te vervangen door een
andere liggende foto en een staande foto door een andere staande foto.
Welke foto's zijn geschikt?
De minimale afmetingen voor foto's die je kunt gebruiken, zijn:
• 156 x 234 px, 300 dpi voor de liggende foto's
• 252 x 168 px, 300 dpi voor de staande foto
• 168 x 158 px, 300 dpi voor de kleine foto in het midden
Veel succes!

