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HOE GELD VERDIENEN
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Welk type bestand aanleveren
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 te gebruiken. Vermeld dit
		
ook achteraan in de naam van uw pdf: “naam_IWC.pdf”. Zo kunnen
		
wij een optimaal drukresultaat van uw advertenties garanderen
Fonts: 		
Gebruik een Font OpenType, PostScript ou TrueType. Vermijd
		geïmporteerde fonts.

Hoe aanleveren
Drukklaar materiaal

Uploaden via de gepersonaliseerde link in de mail
die u krijgt vanaf 15 dagen voor verschijning

Deadlines
Reservatie: 17 dagen voor publicatie (woensdag)
Materiaal: 11 dagen voor publicatie (dinsdag voor 12 am)

Materiaal
Reservaties voor verschillende inlassingen moeten melden of en welke verschillende
materialen moeten verschijnen.
Bij elke levering of aanpassing van advertentiemateriaal dient Trustmedia op de hoogte te
worden gesteld via een verzendnota (faxnummer: 02/422.05.10 of advops@mediafin.be).

Formaten (h x b)
Get in contact
Christophe Meskens
christophe.meskens@mediafin.be

FORMATEN

AFLOPEND *

ZETSPIEGEL

2/1 pagina**
1/1 pagina

297 x 420
297 x 210

287 x 410
287 x 200

* + 10 mm snijrand
**PDF voor pano (dubbele pagina) aanleveren in 1 enkele PDF
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Minimum
Maximum
Gewicht/dikte
Vorm

210 mm (H) x 148 mm (B)
297 mm (H) x 210 mm (B)
max dikte encart 20 mm
min. 1 rechte hoek, 1 gesloten zijde of hechting

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

Formaten

Proefexemplaren
• 5 exemplaren voor technische keuring
• 3 weken vóór encartage aanleveren aan
Mediafin
t.a.v. Christophe Meskens
Havenlaan 86C B309
1000 Brussel
• Bij niet aanleveren proefexemplaren is Mediafin niet verantwoordelijk voor eventuele
problemen en/of uitvoeren van de blistering. Gemaakte kosten bij problemen zullen aan de
klant worden doorgerekend.

Aanlevering blistering
• Minstens 10 werkdagen vóór encartage aanleveren
tav. APAC
Rue du Chénia 13a, 7170 Manage
Vermelding: insert Wealth

Pakken
• Op pallet
• Ongebonden, los gestapeld (geen touw / folie)
• Alle exemplaren in dezelfde richting

Palletten
voorzien van identificatiebladen met de volgende gegevens:
• naam van de krant + editie
• aanduiding van de bijlage
• datum van de encartage
• totaal aantal geleverde encarts
• aantal encarts op pallet
• aantal encarts per bundel
• nummer van pallet
• totaal gewicht van pallet
• naam, adres en telefoonnummer van de drukker
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