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Hoe aanleveren
• Drukklaar materiaal
uploaden via de gepersonaliseerde
link in de mail die u krijgt vanaf 15
dagen voor verschijning.
Vragen of problemen? Contacteer
artwork@mediafin.be
• Op te maken materiaal
advops@mediafin.be

Naamgeving

• PDF: U levert de advertentie aan
als PDF bestand, en dit volgens de
Medibel+normen. U kan deze vinden
op www.medibelplus.be.
• Kleuren: CMYK
• Afbeeldingen: CMYK; TIFF, EPS of
JPG - 300 dpi (normaal) 1200 dpi
(bitmap)
• ICC-profiel: Wij raden aan het
ICC-profiel IsoCoatedv2 of IsoNew-

Voorzie uw pdf van een goede naam
om misverstanden te voorkomen.
“tijd.pdf” is bijvoorbeeld niet zo heel
goed gekozen. Wat dan wel?

spaper26v4 te gebruiken. Vermeld
dit ook achteraan in de naam van
uw pdf: “naam_IWC.pdf” of “naam_
NP.pdf”. Zo kunnen wij een optimaal
drukresultaat van uw advertenties
garanderen
• Fonts: Gebruik een Font OpenType,
PostScript ou TrueType. Vermijd
geïmporteerde fonts.
Ter info: advertenties worden gedrukt op
het zalmroze krantenpapier.

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: 25022021_BMW.pdf. Dit
zou een advertentie kunnen zijn
van BMW voor de krant van 25
februari 2021.

Formaten weekendkatern
Berliner formaat:
440mm H x 290mm B (6 kolommen)

module

hoogte

breedte (kol)

1/2 verticaal

440mm

143mm (3)

1/2 horizontaal

220mm

290mm (6)

1/4 pagina

220mm

192mm (4)

bandeau 1

50mm

290mm (6)

Deadlines —
Weekendkatern
Reservaties: 3 dagen voor
publicatie (woensdag).
Materiaal: 2 dagen voor
publicatie (donderdag)

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Welk type bestand aanleveren

Technische specificaties — Netto | Mon Argent — 2/3

Netto | Mon Argent — Technische specificaties

Get in contact
Christophe Meskens
christophe.meskens@mediafin.be
Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Artwork Mediafin
artwork@mediafin.be
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