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DOELGROEP

VERSCHIJNINGSDATA 2016

* gratis verstuurd naar de sectoren infrastructuur
voor onderwijs, cultuur, welzijnszorg en sport
- architecten & studiebureaus
- bouwkundig ingenieurs
- aannemers erkende klassen
- bouwheren, directeurs, opdrachtgevers
- schepenen onderwijs & patrimonium
- ministeries & federale overheidsdiensten
- RVT, rusthuizen, ziekenhuizen, service flats
- verzorgingsinstellingen
- preventieadviseurs

nr. 13 - 29 april
nr. 14 - 30 september
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Afmetingen + 3 mm afloop aan iedere zijde

OPLAGE
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Insert/bijsluiter
Afhankelijk van formaat
en grammage:
prijs op aanvraag

AANLEVERING ADVERTENTIES

tblomme@omicron-media.be

Wij aanvaarden een certified PDF of PDF.
U kan volgend formaat aanleveren: InDesign-bestand, steeds illustraties en lettertypes meegeven.
Gebruik als basis volgende opmaakprogramma’s: InDesign of Illustrator.
Uw document is voorzien van symmetrische aﬂoop van minstens 3 mm volledig rondom. De afloop wordt nadien
weggesneden. Zet dus geen tekst in deze ruimte. Achtergrond mag wel doorlopen. Laat voldoende ruimte (5
mm) tussen tekst en nettoformaat of snijrand. Het gevaar bestaat dat er anders belangrijke zaken worden weggesneden.
Beelden 300 DPI op 100% formaat!
Een lagere resolutie omzetten naar 300 DPI kan niet.
(de meeste beelden die worden afgehaald van het internet hebben
een (scherm)resolutie van 72 DPI en zijn daarom onbruikbaar voor
drukwerk!)
De bestanden moeten in CMYK staan. Als u files aanlevert in een
andere modus zoals RGB of pantone, worden deze door ons omgezet
naar CMYK.
LET OP !! Hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan.

aanbevolen
werkruimte

afloop
uiteindelijk
formaat

Alle transparantie dient afgevlakt te worden.

snijlijnen
AFLOOP VB.indd 1

Dit is een nationaal vakblad: steeds een Nederlands- én Franstalige
versie aanleveren, ééntalig Engels kan ook.
Reservatie: 4 weken voor verschijningsdatum.
Leveren materiaal: 3 weken voor verschijningsdatum.
Meerprijs speciale plaatsingen:

rechterpagina
tegenover inhoud
1ste helft tijdschrift

+ 20 %
+ 15 %
+ 10 %

Leveradres: tblomme@omicron-media.be
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