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De Advertentie
Voor alle advertenties geldt dat deze op
de aangegeven formaten dienen te worden
aangeleverd. Houd sowieso in de gaten
of de advertentie een staande advertentie
(1/1, 1/2, 1/4 pagina) is of een liggende
advertentie (2/1, 1/2 of 1/8 pagina).
Aflopende advertenties (2/1 en 1/1 aflopend)
dienen rondom nog 3 mm overfill te hebben
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Welk materiaal is bruikbaar voor plaatsing in Stee?
U kunt uw materiaal op de volgende verschillende manieren aanleveren:
Het aanleveren in PDF geniet nadrukkelijk de voorkeur

Programma’s
Type File
			

Adobe Acrobat

Mogelijkheid door ons te
wijzigen of corrigeren

PDF

nee

Indesign
		

.indd inclusief gebruikte fonts
en illustraties. Verzameld pakket

ja

Illustrator t/m versie CS 4
		
		

.eps of .ai inclusief gebruikte
fonts en illustraties.
Liefst tekst omgezet in contouren.

ja

Photoshop t/m versie CS 4
		

.tif of .eps
.jpg Hoge Resolutie

nee

PDF
• Wanneer de advertentie wordt aangeleverd als PDF moet al het gebruikte beeldmateriaal in de CMYK 		
modus staan, dus geen RGB of andere kleurmodi.
• De conversie naar PDF dient van hoge resolutie te zijn, geschikt voor drukwerk.

Kleur
• Alle documenten moeten worden aangeleverd in CMYK modus, is dit niet het geval dan kan dit kleurveranderingen tot gevolg hebben. RGB en PMS kleuren worden via een standaard modus omgerekend.

Resolutie
• Voor elke advertentie geldt een minimale resolutie van 300 DPI
• Voor elke advertentie geldt dat deze op 100% van het te drukken formaat aangeleverd moet worden. 		
Advertenties die te groot of te klein worden aangeleverd kunnen niet worden gebuikt, tenzij anders
is afgesproken.

Tekst
• Bij het aanleveren van het advertentiemateriaal in een 'open document'
moeten alle gebruikte lettertypes worden meegeleverd. 		
Wanneer tekst naar contouren is geconverteerd kan deze niet meer worden gewijzigd.
In dit geval hoeven er geen lettertypes meegeleverd te worden.

Aanleverwijze
• E-mail
• Mocht het bestand qua MB's te groot zijn om te mailen, kun je gebruik maken van wetransfer.com		
uploaden naar zowel enrico@steemagazine.nl als naar etode@batucada-design.nl

