AANLEVERSPECIFICATIES

FORMATEN

IM-ERS
liggend

staand

			

•

1/1e pagina

265 x 397

• 1 kolom

49 x 50 of 100

•

1/2e pagina

265 x 197

131 x 397

• 2 kolom

103 x 50 of 100

•

1/4e pagina

131 x 197

265 x 97

• 3 kolom

157 x 50 of 100

•

1/7e pagina

131 x 124

• 4 kolom

211 x 50 of 100

•

1/8e pagina

131 x 97

• 5 kolom

265 x 50 of 100

•

1/12e pagina

131 x 72

•

1/16e pagina

131 x 47

64 x 97

• 1/2e pagina

103 x 376

•

1/32e pagina

64 x 47

31 x 97

• Spread

550 x 100 mm

•

2/1e pagina

550 x 397

64 x 197

Super IM-ers

afmetingen breedte x hoogte in mm

afmetingen breedte x hoogte in mm

DEADLINE

Verschijning: iedere zaterdag
• Reserveren advertentieruimte: 		
• Aanleveren advertentiemateriaal:
							

dinsdag 12.00 uur
woensdag 12.00 uur - op te maken materiaal
woensdag 17.00 uur - kant & klaar materiaal

TECHNISCHE INFO
• Bladspiegel: 290 x 420 mm (bx) (aflopend formaat niet mogelijk) • Zetspiegel: 265 x 397 mm (bxh)
• Drukprocedé: waterloze off set • Papiersoort: 54 grams UPM Matt Iso 80b papier

AANLEVEREN
Advertentiemateriaal aanleveren als Certified PDF

Het advertentiemateriaal ontvangen wij graag online via onze advertentie portal. Een week voor plaatsing
ontvangt u een uploadlink via de mail. Het beste resultaat krijgt u bij gebruik van de juiste pdf profielen.
Deze kunt u opvragen bij traffic. Indien u op andere wijze wilt aanleveren, neem dan ook contact op met
onze traffic afdeling.

088 888 67 20 • traffic@agripers.nl • www.agripers.nl

FORMATEN

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

1/1 pagina
265 x 397 mm
2/1 pagina - spread
550 x 397 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

1/4 pagina
staand
131 x 197 mm

31 x 97 mm

1/12 pagina
liggend
131 x 72 mm

1/16 pagina liggend
131 x 47 mm

1/8 p. staand
64 x 197
mm

1/2 pagina
liggend
265 x 197 mm

1/32 p. staand

1/7 pagina
liggend
131 x 124 mm

1/16 p. staand
64 x 97 mm

