Uitgeverij De Bode bv
Postbus 22, 4880 AA Zundert
Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert
Telefoon: 076-5998111
Telefax: 076-5998199

Digitaal aanleveren van bestanden voor advertenties!
Via onze website www.internetbode.nl kunt u klikken op de link “aanleveren advertentie”
In de velden op het opdrachtformulier kunt u de benodigde gegevens noteren
en eventueel onder “opmerking=” nog extra informatie.
Tevens kunt u meerdere bijlagen tot in totaal max. ca. 20mb toevoegen.
Bijlagen:
Bijlagen kunnen .PDF, .EPS(met tiff-voorvertoning), .AI, .INDD(max. CS5.5) .DOC,
.TIFF, .JPG, of .BMP bestanden zijn.
PDF bestanden creëren middels de NewspaperAds_1v4 norm (of 1v3 in acrobat distiller)
opgebouwd met het ISOnewspaper26v4.icc kleurenprofiel (zijn op aanvraag toe te sturen)
Publisher en Powerpoint bestanden, maar ook Word en Excel documenten kunnen
o.a. lettertypes bevatten die wij niet in ons systeem gebruiken.
Gelieve daarom voorbeelden van de advertentie mee te sturen als pdf-bestanden
of als jpg (of fax) zodat eventuele veranderingen in teksten voorkomen kunnen worden.
CorelDraw bestanden kunt u bewaren als .EPS bestand.
Wel graag de letters omzetten naar contouren zodat er geen fonts benodigd zijn.
Open documenten dienen uitsluitend opgemaakt te zijn in Indesign t/m versie CS5.5,
Windows(PC) formaat, met bijbehorende illustraties (ingesloten of bijgeleverd) en fonts.
Van gebruikte fonts dienen altijd de printer en schermversie meegeleverd te worden.
Gelieve een voorbeeld printeruitdraai/drukproef mee te sturen bij compleet opgemaakt
digitale bestanden. (en indien van toepassing in kleur en/of scheidingen).
Quark Express wordt hier omgezet naar Indesign en kan verandering/problemen opleveren.
Alle FC-kleurenfoto’s opbouwen als CMYK (nooit in RGB).
Geen gebruik van steunkleur! Deze dienen te zijn opgebouwd in CMYK.
Beelden bewaren als .EPS, .TIFF, .JPG of .bmp (bij voorkeur EPS)
Geen gebruik van annotaties / notities in de digitale bestanden.
Andere aanlever methoden:
- CD-ROM, DVD, USB-stick, ed. per post of afgeven op kantoor te Zundert
- Grote bestanden mogen (indien niet anders mogelijk) ook d.m.v. wetransfer, etc.
aangeleverd worden via e-mail naar advertentie@internetbode.nl of eigen ftp-servers
vergezeld van een opdrachtformulier via www.internetbode.nl – klikken op “aanleveren
advertentie” en met een voorbeeld zodat deze kan worden gecontroleerd.
Voor eventuele bijkomende inlichtingen: 076-5998111 (Thijs)
Uitgeverij De Bode bv

