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Mogelijkheden aanleveren advertentie VT-gids 2020
Er zijn verschillende opties voor het aanleveren van de advertentie:
1) Herplaatsing: dezelfde advertentie van vorig jaar wordt dit jaar weer geplaatst. U hoeft verder
niets te doen. De herplaatsing wordt kosteloos verzorgt.
2) Herplaatsing, maar met een wijziging: u geeft aan welke wijziging er doorgevoerd moet
worden. De grafisch ontwerper van de VT-Gids voert de wijziging door en de advertentie
wordt herplaatst. Dit gaat op aanvraag en hier zijn extra kosten aan verbonden.
3) Nieuwe advertentie gemaakt door de grafisch ontwerper van de VT-Gids: dit gaat op aanvraag
en hier zijn extra kosten aan verbonden.
Materiaal voor de advertentie dient als volgt aangeleverd te worden:
• Logo als EPS (vectorgeoriënteerde)
• Definitieve tekst inclusief naw-gegevens
• Foto als JPG/TIFF/EPS hoge resolutie
4) Nieuwe advertentie gemaakt door een door u ingehuurd grafisch bureau: u dient er dan op te
letten dat de advertentie als certified PDF wordt aangeleverd. Tevens dient u er op te letten,
dat het grafisch bureau de advertentie op ware grootte en in 300 dpi aanlevert. Er dient ook
een kleurgescheiden proef meegestuurd te worden.
Maten voor de advertentie:
Halve pagina: 123 x 75 mm.
Hele pagina met witmarge: 123 x 183 mm.
Hele pagina aflopend: 148 x 210 mm (plus 3 mm afloop aan alle zijden).
Na ontvangst van uw advertentie zal er een proefdruk voor akkoord naar u worden toegestuurd. U
dient deze geaccordeerd terug te sturen.
Mogelijkheid aanleveren advertentie website
Logo's en afbeeldingen dienen als JPG bestand te worden aangeleverd.
De pixelmaat van het logo/de afbeelding: 158 b x 109 h, 72 dpi. Kleur: RGB
Let op! Het advertentiemateriaal kan tot 1 oktober a.s. worden aangeleverd.
Mogelijkheid aanleveren advertorial
• De introductie tekst en de tekst voor op de pagina van de advertorial dient digitaal
aangeleverd te worden.
• De pixelmaat van de afbeelding bij de introductie van de advertorial: 96b x 128h. 72 dpi.
Kleur: RGB
• Op de pagina van de advertorial kan een afbeelding met een breedte van maximaal 520 pixels
gebruikt worden, de hoogte van de afbeelding kan zelf bepaald worden. 72 dpi. Kleur: RGB.
Grotere afbeeldingen zijn ook mogelijk, die worden dan als blow-up over de website geplaatst.
72 dpi. Kleur: RGB.
Let op! Aanleveren van de advertorial gaat in overleg met het secretariaat van de VVT.
Aanleveradres advertenties
U kunt uw documenten digitaal aanleveren per e-mail: redactie@verticaaltransport.nl.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de VVT.

