
Verspreidingsdata en deadlines 2018:
Verspreiding               Deadline materiaal + advertenties*

* In overleg kan er later aangeleverd worden

Informatie: De MediaRaad   -   info@de-mediaraad.nl   -   Tel. 06 30 10 14 37

- Logo-gegevens
 EPS, PDF of AI formaat
 (Andere formaten geven over het algemeen een minder scherpe en minder heldere weergave)

- Foto’s
 Zo hoog mogelijke resolutie
 Wij gaan ervan uit dat aangeleverd materiaal rechtenvrij is, danwel dat eventuele rechthebbende
 akkoord gaat met plaatsing van aangeleverd fotomateriaal.
 De aanleverende partij draagt alle verantwoording met betrekking tot het gebruik
 van het aangeleverde materiaal

- Soort fotobestanden
 JPG, TIFF, PNG, PDF, EPS
 resolutie 300dpi

- Letterypes
 Indien gebruik wordt gemaakt van speciale lettertypes, graag de naam aangeven van dit lettertype
 Voor exclusief gebruik voor de opdrachtgever eventueel het lettertype meesturen
 (Dergelijke lettertypes zullen niet voor andere toepassingen gebruikt worden)

 (C:\Windows\Fonts\naam-lettertype.TTF - kopieeren - plakken in mail)

- Aanleveren van compleet materiaal
 Certified PDF, AI (lettertype omgezet in contouren)
 Aanleveren cPDF zonder snijtekens, registratietekens, pagina-informatie en/of kleurbalken

- Bladformaat
 288 mm breed x 418 mm hoog

- Afmeting advertenties
 Hele pagina staand    264 mm breed - 395 mm hoog
 Halve pagina liggend (spread)   550 mm breed - 194 mm hoog
 Hele pagina spread     550 mm breed - 398 mm hoog
 Halve pagina staand   130 mm breed - 398 mm hoog
 Halve pagina liggend  264 mm breed - 194 mm hoog
 Kwart pagina staand   130 mm breed - 194 mm hoog
 Kwart pagina liggend  264 mm breed - 096 mm hoog
 Een achtste pagina liggend  130 mm breed - 096 mm hoog
 
- Aanleveradres materiaal
 Aanleveren kan via info@rtg.nl
 Grote bestanden kunnen verstuurd worden via WWW.WETRANSFER.COM (max. 2Gb)

- Aanleveren van een banner voor op de website:
 Banner voor een hele pagina  Leaderboard 984 br.x 300 pixels (liggend) 
 Banner voor een halve pagina  Large rectangle 300 br .x 451 pixels (staand)
 Banner voor een kwart pagina: Medium rectangle 300 br.x 225 pixels  (staand)

 aanleveren als JPG, PNG, of GIF

- Technische vragen over het materiaal

 RTG Reclame (Ton Gommans)   -   Tel. 0345 - 530303   -   info@rtg.nl

Woensdag 24 januari
Zaterdag 24 februari
Woensdag 28 maart
Woensdag 25 april
Woensdag 30 mei
Woensdag 27 juni
Woensdag 25 juli (onder voorbehoud)

Zaterdag 25 augustus
Woensdag 26 september
Woensdag 24 oktober
Zaterdag 24 november
Woensdag 19 december

Woensdag 17 januari
Woensdag 14 februari
Woensdag 21 maart
Woensdag 18 april
Woensdag 23 mei
Woensdag 20 juni
Woensdag 18 juli
Woensdag 15 augustus
Woensdag 19 september
Woensdag 17 oktober
Woensdag 14 november
Woensdag 12 december

Vrijdag 19 januari
Vrijdag 16 februari
Vrijdag 19 maart
Vrijdag 20 april
Vrijdag 25 mei
Vrijdag  22 juni
Vrijdag  20 juli
Vrijdag  17 augustus
Vrijdag  21 september
Vrijdag  19 oktober
Vrijdag  16 november
Vrijdag 14 december


