AANLEVERSPECIFICATIES NOW Krant Tabloid (284 x 416)
Open bestanden gemaakt met de volgende software geschikt voor Macintosh
• Quark-Xpress 4.1 of 6.5
• Photoshop 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / cs
• Illustrator 8.0 / 9.0 / 11
Voor open bestanden gelden de volgende vereisten:
• Alle gebruikte fonts bijleveren
• Alle gebruikte illustraties bijleveren
- Illustraties in TIFF of EPS formaat
- FC illustraties altijd met CMYK instellingen aanleveren
- Z/W illustraties altijd in gray of lijninstellingen aanleveren
- Illustraties dienen minimaal op 300 dpi (raster 60) te zijn ingesteld
• Als er in het document kleur toegepast wordt dan gelden ook de CMYK instellingen
• Altijd een goedgekeurde (kleur)proef bijleveren
• Documenten altijd in het juiste formaat opmaken en aanleveren

Gesloten bestanden (certfied pdf)
• Adobe Acrobat 5.0
Voor het PDF document gelden de volgende vereisten bepaald door de drukker:
• Alle gebruikte fonts insluiten
• Alle gebruikte PMS kleuren omzetten naar CMYK
• Alle illustraties dienen minimaal op 300 dpi (raster 60) te zijn ingesteld
• PDF document altijd in het juiste formaat aanleveren
• PDF dient altijd volgens de optie Press Optimized geschreven te worden

AANLEVEREN (VIA DE MAIL en/of CD-ROM) MET DE VOLGENDE SPECIFICATIES
• Bijlage (bestanden/mappen) via de mail dienen ingepakt te worden met stuffit (.sitx/.sit/.zip)
• Aangeven in de mail/post of het om een 4 kleuren of een Zwart/wit advertentie gaat
• Aangeven in de mail/post of het formaat van de advertentie (1/1, 1/2, 1/4, 1/8 of het aantal kolommen
met de hoogte in millimeters liggend of staand)
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260 b x 390 h mm staand
260 b x 192,5 h mm liggend
127,5 b x 192,5 h mm staand
127,5 b x 93,5 h mm liggend

Breedte advertentie aantal kolommen hoogte aangeven in millimeters
1 kolom = 53 x 1 - 5 mm
2 kolommen = 53 x 2 - 5 mm
3 kolommen = 53 x 3 - 5 mm enz. tot en met 5 kolommen

1/1 pag = 260b x 390h mm staand

1/4 pag = 127,5b x 192,5h mm staand

1/8 pag = 127,5b x 93,5h mm liggend

1/2 pag = 260b x 192,5h mm liggend

