Aanleveren van digitaal materiaal voor accent magazine.
Kleur?
Altiijd aanleveren in quadri.
Steunkleur-advertenties dienen aangeleverd in quadri.
Digitaal doorsturen:
Aanleveren via een klassieke drager zoals cd, dvd, usb of via e-mail: peter@accentmagazine.be
Welk digitaal materiaal aanleveren:
• Vanaf 1 januari 2010 is PDF/X Plus v4 (of Medibel+ versie 7) de internationale standaard voor wat betreft het
aanleveren van advertenties voor magazines. accentmagazine sluit zich volledig bij deze standaard aan en
wenst daarom bij voorkeur PDF/X Plus v4 files te ontvangen.
• Het aanmaken van de PDF-file dient te gebeuren via Acrobat Distiller 7/8/9 met de Ghent PDF Workgroup v4
settings (PDF/X Plus v4 settings) m.a.w. enkel PDF 1.3 files die met de juiste settings aangemaakt zijn, worden
aanvaard.
• Enkel PDF 1.3 files worden aanvaard. PDF 1.4, 1.5 of 1.6 specifieke zaken zoals transparantie, JBIG compressie,
JPEG 2000 compressie, beelden met 16 bits per kanaal en layers worden niet aanvaard.
• Alle gebruikte beelden moeten als hoog resolutie (300 dpi) TIFF of EPS CMYK ingesloten zijn in de PDF m.a.w.
alle andere kleurruimtes zoals Lab, RGB, ... worden niet ondersteund.
• Alle gebruikte fonten moeten ingesloten zijn in de PDF.
Een printscreen van de instellingen kan gedownload worden op www.accentmagazine.be
• Indien er steunkleuren gebruikt worden, dienen deze omgezet te worden naar CMYK kleuren voordat de PDF
aangemaakt wordt.
• Geoptimaliseerde RGB-beelden omzetten naar CMYK met het correcte ICC- profiel: ISOcoated_v2_300_eci.icc.
Het icc-profiel kan gedownload worden op www.accentmagazine.be
• Het formaat van de PDF moet het documentformaat +5 mm valse snit rondom het document (dwz 5 mm links,
rechts, boven en onderaan de pagina).
• Wij vragen een unieke naamgeving per file per verschijning

Heeft u nog vragen?
Peter Van Hecke									
GSM 0477/288565				
petervanhecke@accentmagazine			

accent magazine
Industrielaan 12 • 9990 Maldegem • www.accentmagazine.be • Tel. 050 39 25 99 • Fax 070 42 63 94

Formaten advertenties accent magazine.
Afgewerkt formaat accent magazine:
H 288 mm x B 216 mm

Formaat advertentie:

accentmagazine 1/2 pagina:
H 126 mm x B 196 mm

accentmagazine 1/1 pagina:
H 288 mm x B 216 mm.
Extra 5 mm erbij rekenen mbt afloop bovenaan, onderaan, links en rechts.
Bodytekst 15 mm links of 15 mm rechts van de plooi blijven.

accentmagazine 2/1 pagina: H 288 mm x B 432 mm.
Extra 5 mm erbij rekenen mbt afloop bovenaan, onderaan, links en rechts.
Alle materiaal moet steeds in één stuk geleverd worden, ook voor wat over
2 pagina’s loopt. Bodytekst 15 mm links en 15 mm rechts van de plooi blijven.

accentmagazine 1/1 pagina cover binnen en cover achteraan:
H 288 x B 216 mm.
Extra 5 mm erbij rekenen mbt afloop bovenaan, onderaan, links en rechts.
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