Tips voor aanleveren van goed advertentiemateriaal en bruikbare documenten en bestandstypen

wat niet:

wat wel:
Teksten:
als worddocument, openofficedocument of als
txt-bestand.

Bestanden:
.HTM
(web-bestand)
.HTLM (web-bestand)
.GIF
(web-plaatje, te lage resolutie 72 dpi)

Beelden, foto’s:
.jpg, .eps, .png of .psd (Photoshopbestand)
Let op voldoende resolutie!
± 200 dpi voor zwartwit, ± 300 dpi voor Full
colour, bij werkelijke afdrukformaat.

.rtf

Beeldmerken en logo’s:
.tif, .eps (Photoshop of illustrator)
.ai (Illustrator bestand),
.jpg (heeft altijd een witte ‘achtergrond’)
‘Vectorbestanden’ genieten voorkeur i.v.m.
schaalbaarheid van het formaat en hun
transparantie). Ook bij deze bestanden letten op
voldoende resolutie.

Geen volledige advertenties opmaken in:
Word, Excel, Publisher, Powerpoint...
behalve als ze slechts als voorbeeld dienen.
(Uitgeprint voorbeeld aanleveren.)
Als er van deze documenten een Pdf gemaakt kan
worden dan is er geen bezwaar.
De Pdf moet wel voldoen aan de eisen die de
drukkerij stelt aan pdf’s.

Complete opmaak:
Indesign, Adobe Illustrator.
Dan wel beeldmateriaal en fonten er los bij
aangeleverd, zoniet dan als Pdf-bestand laten
opslaan en laten aanleveren.

Er zijn gratis Pdf-creatorprogramma’s die de klant
van het web kan downloaden!
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
de Pdf en niet de uitgeverij.

.ppt
.pub
.xls

(rich text format, omzetten in word naar
.doc)
(Powerpoint, voor PC-presentaties)
(Publisher, idem voor PC)
(excel-bestanden)

Aanleveren via:
1.	E-mail (advertentiemateriaal)
uitgeverij@emdejong.nl
2.

FTP
http://ftp2.emdejong.nl/login.html
Gebruikersnaam: uitgeverij
Wachtwoord: uitgeverij

Voorbeeldopmaak:
Mag van alles zijn, als u maar bewust bent van het
feit dat deze voorbeelden nagezet gaan worden.
U dient bovenvernoemde materialen zoals logo’s
en foto’s als losse bestanden bij het zetvoorbeeld
aan te leveren.
Kant-en-klare PDF:
Geniet onze voorkeur. De klant is verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de Pdf en niet de uitgeverij.
BELANGRIJK:
Zorg dat bij FC-advertenties zwart niet
opgebouwd is uit kleur, maar echt zwart is!
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