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Synopsis. Wskutek prowadzonej przez przedsiębiorstwo polityki reklamowej, silne marki umacniają swą pozycję 
rynkową, słabsze natomiast zaczynają istnieć w świadomości społecznej. Właśnie wpływ reklamy medialnej na de-
cyzje konsumentów i rozpoznawalność produktów to główny temat rozważań teoretycznych, jak i analizy wyników 
badań empirycznych. W związku z tym reklamę przedstawiono jako narzędzie kreowania marki produktu na podsta-
wie analizy literatury przedmiotu oraz zdefi niowano determinanty wpływu reklamy medialnej na rozpoznawalność 
produktu na podstawie przeprowadzonych w 2010 roku badań ankietowych. 

Wstęp
Współcześnie coraz częściej marka produktów staje się cenionym kapitałem przedsiębiorstwa. To 

dzięki niej fi rma staje się rozpoznawalna i buduje pozycję na rynku. Spotykamy wiele marek, które 
wyróżniają się w swoim segmencie i spełniają zapotrzebowania użytkowników, jako marki powszech-
nie uznawane i szanowane. Aby zapewnić marce unikalność w danym segmencie powinna zostać 
przeprowadzona strategia pozycjonowania marki, jak również analiza aktualnej sytuacji rynkowej w 
celu udzielenia odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak: Kim jest nasza konkurencja? Czym nasz produkt 
wyróżnia się na rynku? Dlaczego klienci wybierają akurat nasz produkt? Czy i jak reklama medialna 
wpływa na rozpoznawalność produktu?

Reklama jako narzędzie kreowania marki produktu
O narodzinach marki możemy mówić wtedy, gdy zaczyna ona istnieć w świadomości  konsumentów. 

Zanim jednak do tego dojdzie, markę trzeba stworzyć. Ważnym elementem jest nadanie jej tożsamości, 
zasygnalizowanie jej odmienności, pokazanie konsumentom płynących korzyści oraz zwiększanie jej 
siły dobrze dobranymi działaniami marketingowymi, w tym reklamowymi nastawionymi na ciągłe 
komunikowanie się z odbiorcami. Kall [2001] przedstawia np. markę jako: „kombinację produktu 
fi zycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji 
i ceny; kombinację, która odróżniając kombinację danego marketera od ofert konkurencyjnych, dostar-
cza konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych lub symbolicznych, dzięki czemu tworzy 
lojalne grono nabywców i umożliwia tym samym osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku”. Dlatego też 
markę bardzo często utożsamiamy z nazwą, symbolem, napisem, terminem, kompozycją kolorystyczną, 
dźwiękiem bądź zestawieniem tych elementów, które pozwalają odróżnić dany produkt od produktów 
konkurencji. Marka wraz z nazwą produktu i producenta, stanowi pełne oznakowanie produktu. Marka 
pełni w przedsiębiorstwie trzy podstawowe funkcje [Altkorn 1999], a mianowicie identyfi kacyjną, 
gwarancyjną i promocyjną. Z punktu widzenia rozpoznawalności produktów, najważniejszą jest identy-
fi kacyjna, bowiem pozwala na odróżnienie produktu od produktów konkurencyjnych przedsiębiorstw. 
W przypadku, gdy różnice pomiędzy produktami są niewielkie w danej grupie produktów, marka staje 
się głównym motywatorem w procesie decyzyjnym konsumentów. 

Skutecznym narzędziem porównywania marek zarówno pomiędzy krajami, jak i pomiędzy regionami, 
jest Brand Asset Valuator (BAV). Jest to największe ilościowe badanie marek na świecie, rozwijane przez  
25 lat i obecnie funkcjonujące w pięćdziesięciu krajach na świecie. Podstawą analizy BAV są cztery fi lary: 
wyróżnialność, zapotrzebowanie, szacunek, wiedza [Kociankowski 2010]. Wskutek skonfi gurowania tych 
czynników, jest możliwe odróżnienie marek silnych od słabych oraz rozwijających się od upadających. 
Dominujące marki mają bardzo dobrze rozwinięte wszystkie cztery fi lary. Jest to bardzo długotrwały 
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proces i dlatego też jedna marka w 
wielu krajach może być na innym 
etapie budowania swojej pozycji, 
a ten sam produkt nie musi być 
tak samo rozpoznawalny. Brand 
Asset Valuator jest pomocne także 
w zrozumieniu genezy lokalnej 
marki oraz przenoszeniu strategii 
i rozwiązań między rynkami. 
Pomaga również uchronić silne 
marki w Polsce przed skategory-
zowaniem ich z innymi, pozornie 
podobnymi markami. 

Zależność między czterema fi larami daje możliwość oceny kondycji marki. Nie bez znaczenia jest 
np. budowa silnego zróżnicowania w przypadku produktu wchodzącego na rynek, ponieważ pozwala  
wyróżnić się na tle konkurencji i pozostać rozpoznawanym. Są bowiem zupełnym przeciwieństwem marek 
występujących już na rynku, od których konsumenci oczekują dostarczania  korzyści, nie wyróżnialno-
ści oraz marek tracących na sile o niskim zapotrzebowaniu, wzmacnianych często poprzez marketing 
bezpośredni oraz nowe formy dystrybucji. Dla tych marek istotne znaczenie ma reklama telewizyjna.

Za pomocą reklamy przedsiębiorstwo może osiągać różne cele począwszy od efektywności sprzedaży 
aż po rozpoznawalność marki i jej wyróżnialność na rynku. Zaliczamy ją więc do podstawowych narzędzi 
promocyjnych, a jej celem jest informowanie, nakłanianie i przypominanie, co wpływa  równocześnie na 
rozpoznawalność produktu. Aby odpowiedzieć na pytanie jaki jest wpływ reklamy na rozpoznawalność 
produktu należy przedstawić ją jako środek komunikacji, dzięki któremu adresat ma możliwość uzyska-
nia informacji o fi rmie, marce i produktach pod nią występujących. To właśnie reklama ukierunkowuje 
postawę potencjalnego nabywcy kształtując jego zwyczaje konsumpcyjne i zakupowe [Gorzelny i in. 
2009]. Wśród cech skutecznej reklamy, z punktu widzenia działań komunikacyjnych, należy wymienić:
 – zrozumiałość i czytelność, jako główne warunki reakcji odbiorcy na argumenty reklamy,
 – przyzwoitość, czyli zaleca się aby reklama nie lekceważyła, nie znieważała konsumenta, wytykając 

mu ubóstwo, brak wiedzy czy też brak smaku,
 – rzeczowość, polegającą na eksponowaniu ważnych i oryginalnych cech produktu,
 – uczciwość, ponieważ reklama nie powinna nadużywać zaufania konsumenta i nie wykorzystywać 

jego nieświadomości,
 – wzbudzanie zaciekawienia, które może skutkować podjęciem decyzji o zakupie produktu,
 – wiarygodność, którą należy odnosić do jakości produktu, jego ceny, korzyści z zakupu, gwarancji, 

bądź innych zalet produktu.
Brak tych cech znacząco pomniejsza efektywność reklamy co w konsekwencji może prowadzić do 

utraty zaufania do produktu, usługi bądź przedsiębiorcy [Dębski 2006]. 
Bez względu na miejsce, koszt i czas, każdy przekaz reklamowy powinien być przekazany potencjal-

nemu odbiorcy, przy wykorzystaniu wszelkich kanałów komunikacyjnych. Reklama telewizyjna to jedna 
z najbardziej skutecznych rodzajów reklamy produktów i usług. Jej skumulowany odbiór oraz znacząco 
szerszy zasięg terytorialny wraz z dużym kręgiem odbiorców jest znaczącą wartością dla przedsiębior-
ców i dlatego też bardzo często jest wykorzystywana. Coraz większą popularnością cieszy się również 
reklama internetowa docierająca do dużej grupy potencjalnych odbiorców. Jest interaktywną formą 
reklamy pozwalającą na bezpośredni kontakt z fi rmą reklamującą dany produkt. Banery reklamowe nie 
mają bowiem tylko informacji o produkcie ale również dają możliwość odwiedzenia strony internetowej 
producenta, wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio do fi rmy, a także zamówienia on-line danego 
produktu. Wybór rodzaju reklamy zależy od rodzaju reklamowanego produktu, celu, jakiemu ma służyć 
reklama, segmentu rynku, na który ma dotrzeć, posiadanych środków fi nansowych, a także bieżącej 
sytuacji gospodarczej. Jej efektywność można wyrazić w relacji kosztów poniesionych na reklamę do 
wielkości zysku. Ta zależność jest jednak bardzo trudna do ustalenia ze względu na fakt, że działania 
konkurencji, jako jednego z czynników, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu, znacząco oddziałują 
na sytuację na rynku [Dębski 2006]. 

W Polsce istnieje dojrzały rynek reklam i rynek produktów. W 2010 roku szacowana wartość rynku 
reklamowego wyniosła 7 mld 338 mln zł [www.starlink.pl]. Oznacza to wzrost wydatków reklamodawców 
o 4,5% w stosunku do 2009 r. Największy wzrost wydatków reklamowych odnotowany został w internecie 
(+23,2%). Tym samym wartość rynku reklamy internetowej przekroczyła granicę 1 mln zł. Wrosły także 
wydatki na reklamę kinową (+7,9%). Wartość reklamy w tym medium zbliżyła się do poziomu 100 mln zł, 

Rysunek 1. Brand Asset Valuator – elementy składowe
Figure 1. Brand Asset Valuator – components
Źródło/Source: Superbrands – Czołowe… 2005
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chociaż trzeba zauważyć, że dynamika wzrostu w przypadku kina ma tendencję spadkową. Wydatki w 
najważniejszym medium – telewizji – zwiększyły się o 7,2%, a więc znacznie powyżej średniej rynkowej. 
Stało się tak głównie za sprawą stacji tematycznych. Udział telewizji w całym rynku reklamowym wzrósł z 
51 do 52,3%. Medium z dodatnią dynamiką było także radio – wpływy reklamowe osiągnęły wartość 529 
mln zł (w poprzednim okresie ta wartość wynosiła 522 miliony złotych). Reklama zewnętrzna, magazyny 
oraz dzienniki zanotowały ujemną dynamikę, chociaż w porównaniu z rokiem 2009 spadek wpływów był 
znacznie mniejszy. Największy wpływ na dynamikę wartości rynku reklamowego miały sektory takie, 
jak: produkty farmaceutyczne, żywność, motoryzacja, telekomunikacja, odzież, handel oraz produkty do 
użytku domowego. Wyraźny spadek wydatków reklamowych był widoczny jedynie w przypadku trzech 
sektorów: czas wolny, media oraz fi nanse. Warto zauważyć, że sektory, które w 2009 roku zamroziły 
wydatki (odzież, motoryzacja, produkty farmaceutyczne) w analizowanym okresie odnotowały najwyższą 
dynamikę. Konkurencja wymusza także coraz wyższe wydatki reklamowe w największych sektorach, w 
szczególności w żywności i sektorze farmaceutycznym, a dotyczy to głównie telewizji, bowiem branże te 
zwiększyły istotnie swoje inwestycje właśnie w tym medium. Nie bez znaczenia jest więc fakt, iż fi rmy 
markowe to najwięksi polscy reklamodawcy. Producenci, którzy nie dominują w swoich segmentach 
rynkowych zajmują znacząco dalsze miejsce niż najwięksi reklamodawcy. 

Podstawowe determinanty wpływu reklamy medialnej na rozpoznawalność 
produktu w opinii badanych 

Celem poznawczym podjętych badań było zweryfi kowanie założenia, że reklama medialna w znaczą-
cy sposób wpływa na zachowanie konsumentów w procesie podejmowania decyzji zakupowych, a tym 
samym na rozpoznawalność reklamowanego produktu. Dla realizacji celów badawczych zastosowano 
metodę sondażu diagnostycznego na którą złożyły się przede wszystkim takie techniki badawcze, jak 
ankieta i analiza literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych. W badaniach uczestniczyły 82 osoby, 
w tym 44 kobiety. Blisko połowa  z nich to osoby w wieku 25-34 lata, a co piąty badany był reprezentantem 
grupy wiekowej 35-44 lata. Ponad połowa badanych osób zadeklarowała, że mieszka w mieście powyżej 
200 tys. mieszkańców (54 %), natomiast  17% badanych wskazało na wieś jako miejsce zamieszkania. 
Przeważającą grupą ankietowanych były osoby posiadające wykształcenie wyższe (48%) oraz średnie 
(42%). Blisko 37% badanych deklarowało wysokość miesięcznych zarobków na poziomie 1500-2000 
zł netto na członka rodziny. Badania zostały przeprowadzone we wrześniu 2010 roku.  

Chociaż coraz częściej można spotkać się z opinią, że reklamy są drażniące i irytujące, to ponad 
połowa badanych potwierdziła, że przekazy reklamowe docierają do nich codziennie (63,41%), a tylko 
6% stwierdziło, że ma to miejsce rzadziej niż raz w tygodniu. Jednak reklama nie była głównym argu-
mentem tłumaczącym decyzje konsumenckie, ponieważ cena i jakość były czynnikami ważniejszymi, 
odpowiednio dla 60 i 56% badanych. W odpowiedzi na pytanie o marki, które pamiętają były wymieniane 
te, które można było poznać podczas kampanii reklamowych. Wśród wymienianych marek znajdowały 
się te najbardziej rozpoznawalne, czyli np.: Coca-Cola, Nike, Heyah, Żywiec, Astor, Nestle, Fortuna, 
Nivea. Nie zostały wymienione żadne produkty, które nie posiadałyby reklamy medialnej. Pokazuje to, 
że marki reklamowane bardziej zapadają w pamięć konsumentom. Produkty wymienionych marek były 
lub nadal sa kupowane przez respondentów. Wszystkie marki wymienione przez respondentów mają 
bądź też miały prowadzone kampanie reklamowe. Firmy te zwiększyły swoją aktywność promocyjno-
reklamową w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, stacjach tematycznych, w internecie oraz w sieci 
multipleksów. Jedną z podstawowych cech aktywności reklamowej jest zapamiętywalność reklam oraz 
rozpoznawalność i sposób postrzegania produktu reklamowanego. Firma Coca-Cola od kilku lat opiera 
swoje kampanie reklamowe na charakterystycznych symbolach takich, jak: świąteczne ciężarówki 
pełne napoi Coca-Cola, polarny miś czy też konturowa butelka z fi rmowym logo. W ramach kampanii 
pojawiają się także w sprzedaży specjalne butelki z etykietami odpowiadającymi tematyce prowadzonej 
kampanii. W spotach reklamowych Grupy Żywiec występują znane osobistości, m.in.: bokser Tomasz 
Adamek, aktor Krzysztof Majchrzak oraz muzyk Wojciech Waglewski. Od początku istnienia marki 
Heyah istotnym elementem jej wizerunku są kampanie reklamowe oparte na motywie czerwonej łapy 
w nietypowych lokalizacjach typu outdoor (Pałac Kultury i Nauki, kioski RUCH-u). Początkowy etap 
kampanii miał na celu rozbudzenie ciekawości odbiorców. W tym czasie przekaz oprócz czerwonej łapy 
zawierał tylko adres internetowy www.nadchodzi.pl. Kampanie reklamowe Heyah charakteryzują się 
częstymi zmianami stylu. Taka kreacja podyktowana jest dążeniem do zaskakiwania odbiorców. 

W badaniu zostało także postawione pytanie, jakie zadania powinna spełniać reklama, aby wpływać 
na rozpoznawalność produktów i okazało się, że powinna w szczególności dawać do myślenia (56 %), 
następnie uczyć (44 %), śmieszyć (45 %) i bawić (40 %). Tylko co czwarty badany uważał, że reklama 
może szokować (rys. 2). Wśród odpowiedzi były też wymieniane takie zadania reklamy jak: informowanie 
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o produkcie, zachęcanie do zakupu, a także wzbudzenie chęci posiadania danego produktu.  
Badani uznali także reklamy w mediach za czynnik budujący wiarygodność produktu, co zdeklarowało 

blisko 64% badanych i przeważały w tej grupie kobiety. Natomiast najwięcej osób, w opinii których re-
klama nie wpływa na wiarygodność, to reprezentanci grupy z wyższym wykształceniem (blisko połowa). 

W celu zdefi niowania czynników kreujących markę produktu i jego rozpoznawalność, przepropwadzo-
na została także ocena w skali Likerta (rys. 3). Z odpowiedzi osób uczestniczących w badaniach wynika, 
że najczęściej wymieniana była jakość produktu. Na kolejnych miejscach wymieniano cenę produktu i 
reklamę. Różnica między poszczególnymi czynnikami jest nieznaczna więc można stwierdzić, że każdy 
z czynników, w ocenie badanych jest ważnym instrumentem kreowania marki. 

Najbardziej zauważalnym nośnikiem reklamy okazała się reklama telewizyjna (rys. 4). W tej formie 
dociera ona do prawie połowy badanych (48%). Wynika to m.in. z wielkości widowni telewizyjnej (we-
dług OBOP statystyczny Polak spędzał przed telewizorem w 2010 roku 3 godziny 42 minuty), a spoty 
reklamowe są obecne zarówno pomiędzy poszczególnymi pozycjami programu, jak również  trakcie emisji 
poszczególnych audycji. Na drugim miejscu uplasowała się reklama internetowa. Mimo, że internet jest 
szybko rozwijającym się medium, to tylko dla 29% respondentów reklamy internetowe są zauważalne. 
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Rysunek 4. Najbardziej zauważalny rodzaj reklamy 
medialnej
Figure 4. The most noticeable type of media advertising
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Podsumowanie
Podjęta problematyka badawcza umożliwiła przedstawienie reklamy jako czynnika kreowania marki 

produktu i jego rozpoznawalności. Wprawdzie w 5-stopniowej skali Likerta reklama znalazła się na 
miejscu 3, to należy pamiętać, że respondenci wskazywali także na szeroko rozumianą promocję i opa-
kowanie produktu czyli elementy, które są ściśle związane z kampaniami reklamowymi. Wpływ reklamy 
medialnej na rozpoznawalność produktu został również pozytywnie zweryfi kowany poprzez wskazanie 
przez badanych marek produktów, które pamiętają. Wymieniane były te, które zaistniały podczas kampanii 
reklamowych w środkach masowego przekazu. Dobrze stworzone kampanie promocyjno-reklamowe 
mają na celu, m.in.: wzrost świadomości marki lub produktu, wzrost sprzedaży oraz dotarcie do rynku 
docelowego. Nie bez znaczenia okazał się rodzaj medium. To telewizja uzyskała najwięcej wskazań 
(blisko połowę), jako medium najbardziej skuteczne. Respondenci pozycjonowali produkty reklamowane 
wyżej, a same marki były bardziej rozpoznawalne i chętniej kupowane. 
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 Summary
As a result of a company advertising policy, strong brands further strengthen their market position, while the 

weaker become more recognizable by the public. The impact of media advertising on consumer’s decisions and the 
product recognition is the main topic of theoretical discussion and analysis of empirical test results. Advertising is 
presented as a tool for product branding on the basis of available literature, while determinants of the impact of 
media advertising on the recognition of the product are defi ned with reference to 2010 survey results.

Adres do korespondencji:
dr inż. Ewa Jaska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

tel. (22) 593 41 61
e-mail: ewa_jaska@sggw.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


