Adverteren krant

Aanleverspecificaties
Formaten advertenties
formaat

(in pagina)

afmeting (L)
in mm

afmeting (S)

1/1

in mm

265 x 397

1/2

265 x 197

131 x 397

1/4

265 x 97

131 x 197

1/7

131 x 124

1/8

131 x 97

1/12

131 x 72

1/16

131 x 47

64 x 97

1/32

64 x 47

31 x 97

64 x 197

DEADLINE
Verschijning: iedere zaterdag
•

Reserveren advertentieruimte:

•

Aanleveren advertentiemateriaal:

dinsdag 12.00 uur

woensdag 12.00 uur - proefadvertenties

woensdag 17.00 uur - drukklaar materiaal

Technische gegevens
•

Bladspiegel: 290 x 420 mm (b x h)

•

Zetspiegel: 265 x 397 mm (b x h)

•
•

(aflopend formaat niet mogelijk!)

Formaten IM-ers
kolommen

afmeting

1 kolom

49

2 kolommen

103

3 kolommen

157

Hoogte 50 of 100 mm

AANLEVEREN
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal hebben
wij een aanleverportal beschikbaar.
Een week voor plaatsing ontvangt u via dit portal een
mail met een link waarmee u uw advertentie kunt
uploaden en controleren.
Kijk voor meer informatie over ons adportal op:
www.agripers.nl/aanleveren
Het beste resultaat krijgt u bij gebruik van de juiste pdf
profielen. Deze kunt u downloaden op onze site:
www.agripers.nl/aanleveren

Drukprocedé: waterloze off set
Papiersoort:

54 grams UPM Matt Iso 80b papier
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Adverteren krant

Formaten print
Hier ziet u de verschillende
advertentieformaten in
verhouding tot de pagina,
met uitzondering van IM’ers.

1/1 pagina
265 x 397 mm

1/16 pagina liggend
131 x 47 mm
1/32 p.
liggend

64 x 47
mm

1/2 pagina
staand
131 x 397 mm
1/8 pagina
liggend
131 x 97 mm

1/4 pagina liggend
265 x 97 mm

31 x 97 mm

1/12 pagina
liggend
131 x 72 mm

1/8 p.
staand
64 x 197
mm

1/2 pagina
liggend
265 x 197 mm

1/16 p.
staand
64 x 97
mm
1/32 p. staand

1/7 pagina
liggend
131 x 124 mm

1/4 pagina
staand
131 x 197 mm

