specificaties
Digitale aanlevering
Aandachtspunten
1 	Plaats geen essentiële onderdelen, zoals logo’s en tekst te dicht bij de randen van
het volledige advertentie- en/of bannerformaat. (Zeker bij de 1/1 advertentiepagina
is dit vanwege de 3 mm afloop rondom niet gewenst.)
LET OP! De gebruikte fonts altijd meeleveren of omzetten in lettercontouren.
2

Drukkleuren zijn opgebouwd uit Cyaan, Magenta, Geel en Zwart (CMYK).
Kleuren voor een beeldscherm zijn opgebouwd uit Rood, Groen en Blauw (RGB).
LET OP! Wanneer wij huisstijlkleuren moeten omzetten binnen een kleurstandaard kan
er kleurverschil optreden. (PMS-steunkleuren worden altijd omgezet in CMYK)

3

Gebruik digitale foto’s in hoge resolutie op ware grootte (resolutie 300 dpi) voor de
advertentie in drukwerk. Gebruik digitale foto’s in hoge resolutie op ware grootte
(resolutie 144 dpi) voor de banner op de website.
LET OP! Beeld van de website voor advertenties is in verband met de resolutie ongeschikt!

4

Voor verdere technische of creatieve vragen kunt u contact opnemen met M
 artijn
Brinks van onze studio, studio@aprmediagroep.nl

Bestandsformaten voor advertenties
Logo’s en andere illustratieve uitingen in vectorformaten, zoals .eps en.ai (Adobe
Illustrator CS5.5). Foto’s en ander beeldmateriaal in pixelformaten, zoals .tif, .jpg
en .psd (Adobe Photoshop CS5.5). Uiteindelijke opmaak van de advertentie in een
universele drager, zoals .pdf (Adobe Acrobat 10.0)
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AdvertentieFormaten magazine (breedte x hoogte)
1

1/1 pagina (excl 3mm afsnede*):

210 mm

x

297 mm

2

1/2 pagina (liggend):

185 mm

x

130 mm

3

1/2 pagina (staand):

90 mm

x

270 mm

4

1/4 pagina (liggend):

185 mm

x

65 mm

1/4 pagina (staand):

90 mm

x

130 mm

* De bladspiegel is een A4-formaat
(netto: 210 mm x 297 mm). Een
extra 3 mm snijruimte rondom is
nodig om witte randen te voor
komen (bruto: 216 mm x 303 mm).
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Bestandsformaat voor banners
Alle banners zijn statisch en mogen niet beschikken niet over bewegend beeld. Graag
ontvangen we daarom de banner NIET in GIF-formaat (.gif), maar in JPEG-formaat (.jpg).
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APR Media Groep BV
Spacelab 2
3824 MR Amersfoort
Postbus 2696

bannerFormaten website (breedte x hoogte)
1

2

3

3800 GE Amersfoort
033 4567050

Leaderboard:

728 px

x

90 px

Block:

300 px

x

250 px

www.aprmediagroep.nl

Vertical:

120 px

x

240 px

btw NL8531.77.879.B01

studio@aprmediagroep.nl
kvk 58778624
bank NL83INGB0006144834

