TECHNISCHE
SPECIFICATIES
magazine - online - nieuwsbrief

MAGAZINE
1/1 Advertentie

•

1 advertentie

•

Afmetingen: B 209mm x H 274mm

•

Aanleveren: in PDF formaat, 300 dpi, CMYK

•

PDF file moet in netto-formaat worden aangeleverd
+ 5mm bleed + 5mm snijlijnen

•

Tekst en logo’s dienen op minstens 5mm van rand
netto formaat te zijn

2/1 Advertentie

•

1 advertentie

•

Afmetingen: B 418mm x H 274mm

•

Aanleveren: in PDF formaat, 300 dpi, CMYK

•

PDF file moet in netto-formaat worden aangeleverd
+ 5mm bleed + 5mm snijlijnen

•

Tekst en logo’s dienen op minstens 5mm van rand
netto formaat te zijn

1/1 Publireportage

2/1 Publireportage

•

Tekst met maximaal 450 woorden

•

1-2 foto’s in hoge resolutie

•

Tekst met maximaal 600 woorden

•

2-4 foto’s in hoge resolutie

•

Tekst met maximaal 250 woorden

•

In de tekst verwerkt: link naar gekozen landingpagina(‘s)

•

Foto(‘s) van hoge resolutie, maximaal 150Kb per foto

•

Aanleveren in Word

•

Tekst met maximaal 1000 woorden

•

In de tekst verwerkt: link naar gekozen landingpagina(‘s)

•

Foto(‘s) van hoge resolutie, maximaal 150Kb per foto

•

Aanleveren in Word

ONLINE
Advertorial small

Advertorial large

TECHNISCHE
SPECIFICATIES
magazine - online - nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF
Sponsor

Banner

Native

Dedicated mailing

•

Logo op transparante achtergrond, van hoge resolutie

•

Link naar gekozen landingspagina

•

Aanleveren in formaat 300x250, 728x90

•

Aanleveren in GIF of JPG formaat

•

Link naar gekozen landingspagina

•

Tekst van max. 50 woorden

•

Logo op transparante achtergrond, van hoge resolutie

•

Link naar gekozen landingspagina verwerkt in tekst

•

Foto van hoge resolutie, kleiner dan 150Kb

•

Materiaal aanleveren in HTML, of als volgend:

•

Tekst naar keuze (titel - intro - topics - outro)

•

Link naar gekozen landingspagina(‘s) verwerkt in tekst

•

High res afbeelding van max. 150Kb per beeld

