Banner voor Website:
• GIF bestand : mogelijke formaten zijn 468 x 60
pixels of 336 x 280 pixels.

Blog
500 woorden tekst  aangeleverd in WORD
bestand, plus foto, hoge resolutie JPG bestand

Banner Nieuwsbrief:
• GIF bestand: formaat 468 x 60 pixels. Sommige
mailprogramma’s (nieuwere versie Oulook o.a.)
blokkeren animaties. Animated GIF aanleveren
kan, maar hou rekening dat de eerste
afbeelding de hoofdboodschap is zodat bij een
blok toch de boodschap overkomt.

Bijsluiters
• Bijlage mag niet groter zijn dan afgewerkt
formaat van de uitgave
(is 210 mm breed x 297 mm hoog)
• Bijlage heeft een afgewerkt formaat van
210 mm br x 297 mm hoog
minus 5 mm rondom.
• De bijsluiter mag gevouwen zijn bijvoorbeeld
A3 naar A4, maar als het afgewerkte formaat
maar niet groter is dan het afgewerkte formaat
van het magazine.
• Bijsluiters mogen niet zigzag gevouwen zijn
want dat is niet machinaal verwerkbaar.
• De bijsluiters worden achterop opgelegd.
• Bijsluiters worden afgeleverd  in dichte dozen,
allen voorzien van onderstaande:

Advertorial nieuwsbrief
• Tekst advertorial nieuwsbrief: 100 woorden +
hyperlink
Partnerpagina voor site:
• Bedrijfsprofiel in Word (geen specifieke
afmeting)
• Url website
• Bedrijfslogo website: JPG, PNG
• Bedrijfslogo drukwerk: EPS bestand
• Keuze dossiers
Advertentie voor print
• Aanleveren hoge resolutie pdf’s,
• Afmeting 210 mm breed x 297 mm hoog plus
3 mm afloop rondom.
• Bestanden aanleveren in CMYK
• Beeldmateriaal op minimaal 300 dpi.

Afleveradres van de bijsluiters is:
Drukkkerij Bariet ten Brink
Bijsluiter t.b.v. Naam magazine en uitgave nummer
T.a.v. Rogier Muntz
Eekhorstweg 1
7942 JC  Meppel

Deadlines en verschijningsdata
De print uitgave van Dutch IT-channel Magazine
verschijnt 4 x per jaar.
Verschijningsdata en deadlines Dutch IT-channel
magazine 2018.

Uitgave

Deadline tekst, foto, advertenties

Verschijning

DIC 22

26 februari 2018

27 maart 2018

DIC 23

28 mei 2018

26 juni 2018

DIC 24

27 augustus 2018

25 september 2018

DIC 25/ Awards Special

12 november 2018

11 december 2018

Al het materiaal kan aangeleverd worden bij Monique Vreeswijk
m.vreeswijk@dutchitchannel.nl
Mobiel: 06-28117617

Aanleverspecificaties deadlines en verschijningsdata

