
TECHNISCHE SPECIFICATIES ADVERTENTIE

Bestandsformaten
• Certified PDF (voorkeur), download ons PDF profiel: klik hier>>
• PDF (afdrukkwaliteit, fonts en afbeeldingen ingesloten, let op met 
transparantie).
• Korte naamgeving met de toegestane tekens a tot z, 0 tot 9 en _  en geen 
speciale karakters / \ < > $ * …

Aanvullende informatie
• T.b.v. snijtekens paginapositie: midden.
• Indien aflopend: 3 mm rondom hanteren.
• Geen steunkleuren gebruiken, zet deze om naar CMYK.
•  Afbeeldingen minimale resolutie van 300 dpi bij werkelijke  

afdrukformaat (100%).
• Geen kaderranden bij 1/4 + 1/2 pagina advertentie gebruiken.

DOWNLOAD
Download hier de aanleverspecificaties als PDF: NL – ENG – FR
Download ons PDF profiel: klik hier>>

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via de AdPortal. U ontvangt 
hiervoor een email met een upload link van ons.

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, bel +32 50 36 81 70 of stuur  
een email naar traffic@louwersmediagroep.be.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, via +32 50 36 81 70 of stuur  
een email naar studio@louwersmediagroep.be.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN ONZE TIJDSCHRIFTEN

BINNENWERK
Drukprocédé: Offset
Papiersoort: 120 grs. Hv offset
Bladspiegel: 23 x 29,7 cm
Uitvoering: Full colour

OMSLAG
Drukprocédé: Offset
Papiersoort: 250 grs. Hv offset
Bladspiegel: 23 x 29,7 cm
Uitvoering: Full colour

Afloop
Paginaformaat

Veilige marge 

Afloop, + 3 mm (is extra marge 
rond het drukwerk wat nodig is  
om bij het snijden van het 
drukwerk, geen witte randen 
te krijgen. Als een afbeelding 
of vlak tot de rand van het 
documentformaat loopt, dan zou 
de afbeelding 3 mm voorbij de 
randen van het documentformaat 
moeten lopen, zodat het als het 
gesneden wordt perfect tot de 
rand loopt).

Papierformaat 230 x 297 mm 
(formaat van het afgewerkte 
magazine).

Veilige marge ± 3 mm (de marge 
waar binnen alle belangrijke tekst 
en afbeeldingen worden geplaatst).

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL

1/4 Advertentie

Formaat
9,5 x 13 cm (b x h)
(+ 3 mm afloop)

1/2 Advertentie

Formaat
19,7 x 13 cm (b x h)
(+ 3 mm afloop)

1/1 Advertentie

Formaat
23 x 29,7 cm (b x h)
(+ 3 mm afloop)

2/1 Advertentie

Formaat
46 x 29,7 cm (b x h)
(+ 3 mm afloop)

ADVERTENTIES FORMATEN

FORMATEN

Advertentie Staand (bxh) Liggend (bxh)

1/4 advertentie 95 x 130 mm 197 x 61 mm

1/2 advertentie 95 x 267 mm 197 x 130 mm

1/1 advertentie 230 x 297 mm + 3 mm afloop rondom

2/1 advertentie 460 x 297 mm + 3 mm afloop rondom

https://www.louwersmediagroep.nl/logos/SheetCmyk_1v4_IND4-joboptions-1.zip
https://www.louwersmediagroep.be/logos/aanleverspecificaties LMG BE.pdf
https://www.louwersmediagroep.nl/logos/aanleverspecificaties LMG BE-FR.pdf
https://www.louwersmediagroep.nl/logos/SheetCmyk_1v4_IND4-joboptions-1.zip

