Aanleverspecificaties

MT MAGAZINE (print)
Bladspiegel: 200×265 mm
Let op:






Advertenties dienen voorzien te zijn van snijtekens.
Gebruikte fonts in de uiting moeten zijn ingesloten.
Alle kleuren dienen CMYK kleuren te zijn (géén PMS- of RGB-kleuren)
De advertentie dient een resolutie te hebben van 300 dpi.
Er dient gebruik gemaakt te zijn van een transparantieafvlakker

MT Magazine wordt garenloos gebrocheerd.
AFLOPENDE ADVERTENTIES
Wanneer u een aflopende advertentie wilt plaatsen, dan dient u 5 MM. EXTRA BEELD RONDOM aan
te leveren t.b.v. de afsnede. De hieronder staande maten zijn schoongesneden formaten.
2/1 pagina*

400 x 265 mm

1/1 pagina

200 x 265 mm

1/2 pagina

200 x 132,5 mm

*EXTRA INFORMATIE VOOR 2/1 PAGINA’S:






Een 2/1 pagina dient altijd als 2 losse pagina’s te worden aangeleverd.
De linkerpagina dient in de pdf 2 mm naar links geplaatst te worden, zodat er 2 mm van de
rechterpagina in het schoongesneden formaat komt te staan.
De rechterpagina dient in de pdf 2 mm naar rechts geplaatst te worden, zodat er 2 mm van
de linkerpagina in het schoongesneden formaat komt te staan.
Bij 2/1 pagina’s die deel uitmaken van de omslag dienen de pagina’s 4 mm naar links of
rechts in de pdf geplaatst te worden!
LET OP: Hier ook nog 5 mm rondom aflopend hanteren.

RESERVEREN EN AANLEVEREN:




Termijn van reservering
Termijn van inzending
Termijn van annulering

3 weken voor verschijning
3 weken voor verschijning
4 weken voor verschijning

VRAGEN?
Bel of mail met Mi Young Waldman: 020 - 26 20 700, miyoung.waldman@mtmediagroep.nl

MT is een activiteit van MT MediaGroep

Aanleverspecificaties

MT ONLINE (mt.nl)



Website: 350.000+ sessies, 475.000+ pageviews / maand
Nieuwsbrief: iedere werkdag naar ruim 52.000 abonnees

BANNERSPECIFICATIES
Formaat

afmetingen

max gewicht

Rectangle

336×280

45kb

Leaderboard

728×90

45kb

Billboard

970×250

45kb

Halfpage

300×600 of 336 x 600 45kb

ADVERTORIALS EN SPECIFICATIES
De onderstaande specificaties gelden voor advertorials in de MT nieuwsbrief.





Koptekst
Bodytekst
Grootte afbeelding
Format afbeelding

Max. 45 karakters (inclusief spaties)
Max. 180 karakters (inclusief spaties)
272 x 168 pixels < 50kb
JPG

De onderstaande specificaties gelden voor advertorials op de website.





Koptekst
Bodytekst
Grootte afbeelding
Format sites

Max. 45 karakters (inclusief spaties)
Max. 180 karakters (inclusief spaties)
272 x 168 pixels < 50kb
GIF, JPG, PNG

BANNERS



Er dient altijd een GIF bestand aangeleverd te worden eventueel aangevuld met een SWF file
Houd er rekening mee dat de aangeleverde banner geen overige iframes wegdrukt.

PLANNING



Aanleveren uiterlijk vier werkdagen voor plaatsing bij marloes.post@mtmediagroep.nl
Looptijd: Op MT.nl in periode van weken; bij de nieuwsbrieven per datum nieuwsbrief.

VRAGEN?
Bel of mail met Marloes Post: 020 - 26 20 724, marloes.post@mtmediagroep.nl

MT is een activiteit van MT MediaGroep

