הנחיות להזמנת חותמות בעיצוב אישי
מועדי ביצוע ואספקה
חותמות בעיצוב אישי מבוצעות על ידינו כתוספת להצטיידות השוטפת שלנו .ההזמנות נשלחות לייצור
בדרך כלל פעם בחודש עד  6שבועות .החותמות מגיעות לארץ  4-5שבועות אחרי ההזמנה ,ומאותו
רגע אנחנו נתונים לחסדי דואר ישראל המופלא .המשמעות היא שהחותמות תגענה אליכן במקרה
הטוב ביותר תוך  5שבועות ,ועלולות להתעכב במקרה הקיצוני אפילו  11שבועות .הביאו זאת
בחשבון לפני שאתן מזמינות .אין באפשרותנו להאיץ את התהליך.
גודל החותמת המוזמנת
הגרפיקה יכולה להיות בכל גודל בין  1X1ל 26X19-ס"מ .בתוך המרחב הזה יכולה להיות חותמת
אחת או חותמות רבות כרצונכן .כלומר ,ניתן להזמין חותמת בודדת ,מספר העתקים של אותה
החותמת או חותמות שונות.

הנחיות טכניות
אנחנו צריכים לקבל את הגרפיקה כקובץ  PSDשטוח PDF ,או קובץ  .TIFהרזולוציה צריכה להיות
) DPI 300לא יותר ולא פחות( .הגרפיקה צריכה להיות בשחור לבן בלבד .תהליך הייצור שלנו
מתמודד עם קווים שעוביים המינימלי  3פיקסלים )בערך  0.25מ"מ( ורצוי יותר .מומלץ לבחון את
הגרפיקה בהגדלה של  2Xכדי לוודא שאינה "מפוקסלת".
סביב הגרפיקה שלכם נוסיף את בסיס החותמת שגודלו לפחות  30פיקסלים יותר מהחותמת .בנוסף,
יש להביא בחשבון רווח של כחצי סנטימטר בין חותמות )אם אתם מתכננים יותר מאחת(.
שימו לב – בשלב זה לא נוכל לסייע בנושאים הגרפיים מעבר להנחיות אלו .במידה ואינכן יודעות כיצד
לייצר מהגרפיקה שלכן קובץ מתאים ,אנא היעזרו במישהו מקצועי .יוצא הדופן היחיד לכך הוא אם
מדובר בתוספת טקסט על בסיס אחת החותמות הנמכרות באתר )למשל ,הצבת שם מעצבת בתוך
"חותמת דואר" או ייצור חותמת על בסיס אחת המסגרות הקיימות שלנו עם טקסט אחר(.
ניקוי ותחזוקה
החותמות מיוצרות מפולימר באיכות גבוהה .ניתן לנקות את החותמות בעזרת חומר לניקוי חותמות,
מטלית לחה או מים וסבון .החותמת עשויה לשמר גוון על פני שטחי ההחתמה כתלות בסוג הדיו
וברמת הניקיון ,מבלי להכתים את ההחתמה הבאה.
החותמות ניתנות לשימוש עם דיו ,צבעי מאכל )להחתמה על בצק סוכר ,למשל( וצבעים אחרים ,וכן
ניתן להשתמש בהן להטבעה בקרמיקה ,דאס ,פימו וכדומה .להטבעת קרמיקה יש לוודא שעובי
הקווים בחותמת עולה על  0.5מ"מ .קווים דקים יותר עלולים להיעלם בשריפת הכלי.
שימוש בחותמת עשוי להצריך הצטיידות נפרדת בבלוק אקרילי ודיו .ניתן לרכוש כאלו באתר שלנו או
באחת החנויות האחרות העוסקות בתחום.
אריזה ומשלוח
החותמות מגיעות צמודות לשקף וללא אריזה מיוחדת )צמודות לשקף( .אלא אם תבקשו אחרת,
החותמות נשלחות בדואר רשום בארץ .לצערנו אין לנו שליטה על מהירות ,או יותר נכון ,איטיות
הדואר ,אך הדואר רשום לפחות מגדיל את הסיכוי שהמשלוח אכן יגיע...
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עלות להזמנת חותמות:
מחיר מינימום להזמנת חותמת אישית הוא  ₪ 75המחיר כולל הוצאות עבודה ,ייצור ומשלוח בדואר
רשום לגרפיקה עד  10סנטימטרים רבועים )השטח נקבע ע"פ שטח המלבן המכיל את מתאר הבסיס
לגרפיקה(.

שטח הגרפיקה סמ"ר
עד 10
11-25
26-50
51-100
רבע גיליון
חצי גיליון )(A5
גיליון שלם )(A4

מידות לדוגמה
3X3
5X5
,10X5 ,7X7
 2חותמות 4X6
 3 ,10X10חותמות
 4 ,9X3חותמות 4X5
 3 ,15X10חותמות
6X7
 3 ,15X20חותמות
,9X5

עלות כולל משלוח
75
95
115
155
175
350
600

כל המחירים כוללים מע"מ.
אופן ההזמנה והתשלום
כדי להזמין חותמת בעיצוב אישי ,שלחו לנו את קובץ הגרפיקה לאימייל support@kesem-art.com
אנחנו נאמת את תקינות הגרפיקה ונשלח לכם אימייל חוזר עם העלות לתשלום וקישור לביצוע
ההזמנה באתר .לאחר ביצוע התשלום נשלב את הגרפיקה שלכם בהזמנה הבאה לייצור .כאמור,
הזמנות נשלחות לייצור מידי  4-6שבועות ,ונדרשים  4-5שבועות נוספים להגעתן לארץ.
כאשר החותמות תגענה לארץ נשלח לכן הודעה באימייל ואת החותמת עצמה בדואר.
ייצור בכמויות גדולות
אם ברצונכם להזמין חותמות בכמות גדולה יותר ,אנא צרו אתנו קשר באימייל
 support@kesem-art.comעם הפרטים ונכין עבורכם הצעה ספציפית.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים בעיצוב החותמת נשארות בידיכן ,למעט אם בחרתן להשתמש בעיצוב שלנו כבסיס
לחותמת שלכן .אנחנו לא נייצר ולא נעשה שימוש בעיצובים האלו אלא בתאום ובהסכם אתכן.
עם זאת ,שימו לב שאין לכן זכויות יוצרים על השפה העברית ,אלמנטים תרבותיים ,סמלים שהם
ברשות הרבים ועיצובים קנויים .קסם שימושי מתמחה בייצור חותמות לשוק הישראלי ולא נגביל את
עצמנו משימוש בברכה או אייקון כלשהו רק כי מישהו ייצר גרפיקה כלשהי הכוללת אותו.

בירורים ושאלות
למידע נוסף  /שאלות  /הבהרות – ניתן לפנות באימייל לmika@kesem-art.com-
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