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Deadlines
Reservaties: donderdag voor publicatie om 12.00u
Materiaal: donderdag voor publicatie om 15.00u

Formaten
U hebt gekozen voor publicatie bij De Morgen + Het Laatste Nieuws en dient hiervoor twee
verschillende formaten aan te leveren. Gelieve rekening te houden met de volgende afmetingen :
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Technische specificaties
Opmaak advertentiemateriaal
Bij het aanleveren van grafisch materiaal dient u de Medibel+standaarden
(zie www.mediabelplus.be) te respecteren.

++We aanvaarden enkel composite PDF 1.3.
Worden niet 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 layer.

++Alle gebruikte beelden moeten als hoge resolutie (300 dpi) TIFF of EPS CMYK ingesloten zijn in de pdf.
Alle andere kleurruimtes zoals Lab, RGB… worden niet ondersteund.

++Alle gebruikte fonten moeten ingesloten zijn in de pdf.
++Het aanmaken van de PDF 1.3 file dient te gebeuren via Acrobat Distiller 7/8/9.
Aanleveren advertentiemateriaal
Na reservatie van uw advertentie ontvangt u twee bevestigingsmails (apart voor De Morgen en Het Laatste Nieuws) met
link naar de portaalsite van De Persgroep Publishing. Daar kan u heel eenvoudig uw twee materiaalversies uploaden
en ze worden ook onmiddellijk gecontroleerd.
U kan de handleiding steeds raadplegen via dit filmpje.

Aanleveren online functiebeschijvingen
In functie van het gekozen formaat hebt u recht op een aantal Classic Network Credits om uw functies online door te
plaatsen op vacature.com en regiojobs.be. Om uw functies maximaal te laten renderen, kan u word-documenten
aanleveren met de volledige functiebeschrijving.
Deze teksten worden door ons client services team gratis online geplaatst.
U kan ook de selectiecriteria doorgeven waaraan de kandidaten moeten voldoen. Dat kan via de volgende link:
https://via.vacature.com/nl-be/printflow.
Deadline: donderdag voor publicatie 15u
Aanleveradres: clientservices@vacature.com

Vragen?
Mocht u bijkomende vragen hebben, contacteer dan:

++Ordering: 02/490.10.61
++Prepress team: 09/353.48.18

Magazine

Technische specificaties
Magazine
Regionaal package
Het Laatste Nieuws

Magazine

Regionaal package

Technische specificaties
Deadlines
Reservaties: donderdag voor publicatie om 12.00u
Materiaal: donderdag voor publicatie om 15.00u

Formaten Het Laatste Nieuws
U hebt gekozen voor publicatie bij Het Laatste Nieuws. Gelieve rekening te houden met de volgende afmetingen :
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Technische specificaties
Opmaak advertentiemateriaal
Bij het aanleveren van grafisch materiaal dient u de Medibel+standaarden
(zie www.mediabelplus.be) te respecteren.

++We aanvaarden enkel composite PDF 1.3.
Worden niet 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 layer.

++Alle gebruikte beelden moeten als hoge resolutie (300 dpi) TIFF of EPS CMYK ingesloten zijn in de pdf.
Alle andere kleurruimtes zoals Lab, RGB… worden niet ondersteund.

++Alle gebruikte fonten moeten ingesloten zijn in de pdf.
++Het aanmaken van de PDF 1.3 file dient te gebeuren via Acrobat Distiller 7/8/9.
Aanleveren advertentiemateriaal
Na reservatie van uw advertentie ontvangt u een bevestigingsmail met link naar de portaalsite van De Persgroep
Publishing. Daar kan u heel eenvoudig uw materiaal uploaden en het wordt ook onmiddellijk gecontroleerd.
U kan de handleiding steeds raadplegen via dit filmpje.

Aanleveren online functiebeschijvingen
In functie van het gekozen formaat hebt u recht op een aantal Classic Network Credits om uw functies online door te
plaatsen op vacature.com en regiojobs.be. Om uw functies maximaal te laten renderen, kan u word-documenten
aanleveren met de volledige functiebeschrijving.
Deze teksten worden door ons client services team gratis online geplaatst.
U kan ook de selectiecriteria doorgeven waaraan de kandidaten moeten voldoen. Dat kan via de volgende link:
https://via.vacature.com/nl-be/printflow.
Deadline: donderdag voor publicatie 15u
Aanleveradres: clientservices@vacature.com

Vragen?
Mocht u bijkomende vragen hebben, contacteer dan:

++Ordering: 02/490.10.61
++Prepress team: 09/353.48.18
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