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2019
TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

Welk type bestand aanleveren
U levert de advertentie aan als PDF bestand, en dit volgens de Medibel+ normen.
U kan deze vinden op www.medibelplus.be

Hoe aanleveren
Drukklaar materiaal
Uploaden via de gepersonaliseerde link in de mail die u krijgt vanaf 15 dagen voor
verschijning.
Op te maken materiaal:
booking@trustmedia.be		

Naamgeving
U bent niet de enige die een advertentie aanlevert bij De Tijd | L’Echo. Om misverstanden te
voorkomen is het dan ook handig dat u uw PDF van een goede naam voorziet; “tijd.pdf” is
bijvoorbeeld niet zo heel goed gekozen. Wat dan wel? enkele tips:
• Maak de naam niet te lang; alhoewel moderne systemen hele lange namen kunnen
verwerken, is het toch veiliger om een relatief korte naam te gebruiken. Maximaal 32
tekens (extensie inbegrepen) is de norm.
• Gebruik geen speciale tekens (leestekens, spaties, karakters met accenten, ..) in de naam.
• Gebruik maximaal 1 punt, namelijk in de extensie (.pdf).
• Verwerk de datum van eerste publicatie plus klant en/of thema in de naam. Bijvoorbeeld:
25022010_BMW5.pdf. Dit zou een advertentie kunnen zijn van BMW (5reeks) voor de
krant van 25 februari 2010.
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Formaten weekendkatern (h x b)
BERLINER FORMAAT: 440 MM H X 6 KOLOMMEN (290 MM) B
MODULE
1/2 PAGINA VERTIKAAL
1/2 PAGINA HORIZONTAAL
1/4 PAGINA

HOOGTE (MM)
440
220
220

KOL
3
6
4

BANDEAU 1

50

6		

Kolombreedtes
KOLOMMEN

MM

1 kolom

45 mm

2 kolommen

94 mm

3 kolommen

143 mm

4 kolommen

192 mm

5 kolommen

241 mm

6 kolommen

290 mm

Deadlines - weekendkatern
Reservaties: 3 dagen voor publicatie (Woensdag)
Materiaal: 2 dagen voor publicatie (Donderdag)

Get in contact
Steven Baelen
Steven.baelen@persgroep.be
Tel. 09 353 48 18
Tel. 0475 53 46 73
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