de Koevoet
Technische fiche advertenties

Opgemaakte advertenties
Afbeeldingen op 300 dpi in opmaak plaatsen tussen 75 % – 100 % van de grootte.
Formaten
1/1: b 200 mm x h 287 mm, langs 4 zijden 3 mm aflopend
		
Als de advertentie niet aflopend is: b 180 mm x h 267 mm
		
1/4: staand b 88 mm x h 131 mm
		
1/2: liggend b 180 mm x h 131 mm
		
1/2: staand b 88 mm x h 267 mm
Kleur: Digitaal beeldmateriaal in full colour (cyaan, magenta, geel en zwart) of zwart/wit,
géén pms-kleuren.
Bestandstype: pdf, eps of tiff-bestand, géén dcs-bestanden.
De bestanden moeten aangeleverd worden in één van de volgende formaten, in volgorde van wenselijkheid:
1. Adobe pdf, zonder paswoord, press optimized, 300 dpi.
2. Adobe PhotoShop, bewaren als eps met een resolutie van 300 pixels/inch, géén dcs-bestanden.
3. Adobe Illustrator, bewaren als eps, fonts omzetten naar lettercontouren.
4. Adobe InDesign, Windows compatibel, meeleveren van alle fonts en geplaatste beelden.

Beeld en tekst om advertentie te laten opmaken
Digitaal aanleveren afbeeldingen op 300 dpi (ware grootte), bewaard als jpg-file.
Teksten in Microsoft Word (of compatibel formaat) of gewoon per e-mail (koevoet@dialoog.be)

Aanleveren & versturen
mogelijkheden

Per e-mail aan koevoet@dialoog.be voor bestanden niet groter dan 2 Mb.
cd-rom Windows geformatteerd.
Zip 100 Mb.
Versturen naar: Dialoog vzw, tav de Koevoet, Remylaan 13, 3018 Wijgmaal.
belangrijk

Steeds duidelijk vermelden voor welke klant de advertentie is aangeleverd en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de advertentie mee opsturen aub.

Vragen
Voor verdere vragen ivm de aanlevering kunt u contact opnemen met de Koevoet:
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal
t 016 23 26 49 - e koevoet@dialoog.be
Voor uw deelname aan de Koevoet gelden bovenvermelde technische specificaties, lees deze aandachtig door voor een goede en vlotte verwerking van het
aangeleverd materiaal. Indien de aangeleverde documenten niet voldoen aan de opgestelde technische vereisten is de uitgever niet verantwoordelijk voor
eventuele onnauwkeurigheden bij druk.

