Aanleverspecificaties half berliner krant
Om de kwaliteit van uw advertentie te kunnen waarborgen, vragen wij u de advertentie voor krantendruk
conform onderstaande specificaties bij ons aan te leveren.
Dit kunt u doen op twee manieren:

DRUKGEREED AANLEVEREN IN PDF

VORMGEVING DOOR ETT MEDIA

De advertentie ontvangen wij graag:
• Op het aangegeven formaat, er hoeft geen rekening
gehouden te worden met snijlijnen.
• Uitsluitend opgebouwd uit CMYK, zonder steunkleuren.
• Met het juiste profiel voor krantendruk;
WAN-IFRAnewspaper26v5.

De losse elementen kunt u als volgt bij ons
aanleveren:
• De tekst in een Word-document.
• Beeldmateriaal als JPEG-afbeelding van ± 1MB.
• Logo’s en iconen als EPS-bestand of als JPEG/PNG van
± 500KB.
• Lever ook gerust huisstijlelementen bij ons aan zoals
het lettertype en/of de kleurcodes.

Download krantenprofiel
Het juiste profiel voor een half berliner krant, kunt u
downloaden op onze website.
Wij doen ons uiterste best uw materiaal op een zo goed
mogelijke manier te verwerken. Indien de aanlevering
afwijkt van bovenstaande, kunnen wij geen zorg dragen
voor een kwalitatieve afdruk in de krant. Heeft u vragen
omtrent de aanlevering van het materiaal? Neem gerust
contact met ons op!

Ter goedkeuring ontvangt u uiteraard een proefdruk
van ons.
Kosten
Voor € 25,- exclusief btw verzorgt ons vormgevingsbureau
de vormgeving van uw advertentie. Wilt u deze advertentie
in een hoge resolutie ontvangen voor eigen gebruik? Dan
kunt u deze voor € 35,- bij ons opvragen.

Contactgegevens voor de aanlevering:
Het materiaal kunt u aanleveren per mail via advertenties@ettgroep.nl onder vermelding van de, in de
opdrachtbevestiging aangegeven, projectcode. Bestanden groter dan 8MB kunt u toezenden via WeTransfer.
Vragen?
T. 050 313 7600
E. advertenties@ettgroep.nl

ADVERTENTIEFORMATEN
Formaat
1/8

Breedte x hoogte (mm)
100 x 68 (liggend)

Aantal woorden per advertentie
Maximaal 100 woorden

1/6

100 x 92 (liggend)

Maximaal 120 woorden

1/4

100 x 140 (staand)

Maximaal 180 woorden

1/3

205 x 92 (liggend)

Maximaal 270 woorden

1/2

205 x 140 (liggend)

Maximaal 320 woorden

1/1

205 x 285 (staand)

Maximaal 650 woorden

