Specs en voorwaarden ontwerp prints
Wat leuk dat jij een print wil ontwerpen voor T-matters! Dat betekent dat jij bewustwording wil creëren voor een
onderwerp waarvan jij vindt dat het (veel) meer aandacht moet krijgen. Helemaal top! Hieronder lees je waar het
ontwerp aan moet voldoen.

Aan welke voorwaarden moet het ontwerp van de print voldoen?
• Begin met het verhaal dat je wil vertellen: dit is leidend voor het ontwerp.
•	Het design moet als basis een maatschappelijk probleem of vraagstuk hebben, waarvan jij denkt dat deze
gedeeld moet worden met zoveel mogelijk mensen. Denk aan onderwerpen zoals schending van de mensenrechten, klimaatverandering, voedselverspilling, discriminatie, dierenleed of een ander maatschappelijk
onderwerp waar jij je mee verbonden voelt en aandacht voor wil vragen.
• Het verhaal is waar en verifieerbaar. Vermeld je bron(nen) erbij.
• Het ontwerp roept vragen op. Het verhaal erachter maakt duidelijk waar de print over gaat.
• Het ontwerp moet origineel zijn: dus door jou verzonnen en gemaakt.
•	Maak je gebruik van beeldmateriaal of fonts gemaakt door anderen? Dan moeten deze 100% rechtenvrij zijn.
•	Wij geloven dat je het meest bereikt met het aanzetten tot positieve actie. Het ontwerp mag dus geen
negativiteit uitstralen, geen beangstigende beelden laten zien of beledigend zijn.

Specificaties
•
•
•
•
•

Lever je ontwerp aan als vectorbestand (.ai of .eps)
Voor foto’s geldt: aanleveren op waar formaat op minimaal 300 dpi (.psd of .jpg)
Kleurmodus: CMYK
Maximaal drukformaat: 30 x 33 cm
Denk na over kleurvariaties. Hoe ziet jouw ontwerp eruit op een lichte en op een donkere ondergrond?

Klaar met je ontwerp?
Stuur dan een afbeelding ervan + het verhaal aan ons op via design@t-matters.nl
Vinden wij jouw ontwerp ook te gek en vinden we dat deze in de T-matters collectie past? Dan gaan we hem
in productie nemen en aanbieden via onze verkoopkanalen. Hiervoor sluiten we een licentieovereenkomst af: deze
kun je vinden op onze website (zie www.t-matters.nl/licentieovereenkomst-ontwerpers).

What’s in it for you?
Allereerst draag jij jouw steentje bij aan een betere wereld. Daarnaast geven wij je een podium om jouw
bekendheid als ontwerper/artist te vergroten. Je naam wordt vermeld bij het betreffende ontwerp in de online
shop en komt op het hanglabel aan het artikel. Tenslotte is een deel van de opbrengst per verkocht shirt voor een
organisatie, passend bij jouw onderwerp, die positieve impact maakt.
Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust via design@t-matters.nl. We wensen je veel plezier met het ontwerpen en
kijken uit naar je inzending!
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