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 FONTS
Alle lettertypen moeten compleet beschikbaar zijn.
Alleen Postscript Type 1 fonts of True Type fonts gebruiken. We raden af de fonts met de stijlmenu-opties 
te veranderen. Dit kan problemen geven.
Van tekst waarvan het font niet meegeleverd wordt lettercontouren maken. Dit kan in Indesign en Illustrator, 
door in de menubalk onder ‘tekst’ de optie ‘maak lettercontouren’ aan te klikken.
Geen ongebruikte elementen op of buiten de pagina laten staan.
Het document opmaken met een proceskleur (cyaan of magenta) i.p.v. een steunkleur, dit voorkomt 
onduidelijkheden in de naamgeving van de steunkleur die in ieder programma verschillend kan zijn.
Zwarte vlakken en zwarte tekst groter dan 16 punten op een gekleurd vlak dienen te worden uitgespaard.

LITHOGRAFIE
Beperk de totale hoeveelheid inkt van de vier drukkleuren tot 240%. Gebruik daartoe bij het omzetten van 
RGB naar CMYK het ICC-profi el ISOnewspaper26v4.icc. Gebruik voor het omzetten van RGB naar grijswaarden het ICC-
profi el ISOnewspaper26v4_gr.icc. Genoemde profi elen kunnen wij u desgevraagd toesturen. 
Het is ook mogelijk de totale Photoshopkleurinstelling te ontvangen (NewspaperAds_1v3.csf).
Rasterbeelden 200 DPI, lijnafbeeldingen 1200 DPI.
 Zwart/wit-beeldmateriaal dient te worden omgezet naar grijswaarden.

PDF MAKEN
Vanuit Indesign en QuarkXPress kan op twee manieren een PDF-fi le worden gemaakt: 
1  Rechtstreeks vanuit het programma exporteren naar PDF
2  Printen naar postscript en deze postscript met Acrobat Distiller omzetten naar PDF
Om een PDF te maken kunt u NewspaperAds_1v3.joboptions gebruiken.

BANNERS
Banners zijn 200 pixels breed x 150 pixels hoog en kunnen als .jpeg, .gif of als .png worden aangeleverd.

Advertentietarieven en formaten

Formaat 

1 pagina 1950 

1/2 pagina 1180

1/4  680

1/8  420

1/16 280

1/32 160

1/64 90

Achterpagina 3900

Spread 3900       570 x 394

 

Oplage 70.000 Bereik 200.000 Verspreidingsgebied Amsterdam-Oost, 

Diemen-Noord, Durgerdam, Funenpark, Schellingwoude, Czaar Peterbuurt.

mm (bXh) Banner 

271 x 393 1 jaar 1000 

271 x 193 3 maanden 500

134 x 193  1 maand 250

134 x 93  1 week 125

64 x 93   

64 x 43

64 x 19

271 x 394

Euro Euro

de Brug     Aanleverspecifi caties 2015

26 maart 

woonspecial Leef!

22 oktober 

woonspecial Leef!
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Redactie en foto 1/1 pagina (circa 800 woorden)

Redactie en foto 1/2 pagina (circa 400 woorden)

Redactie en foto 1/4 pagina (circa 250 woorden)

In de krant en online

€ 2430 

€ 1510

€ 890

Alleen online

€ 760

€ 540

€ 320

 ‘de Brug in bedrijf’ Bijzondere aandacht voor uw onderneming

1 week voor verschijning aanleveren, dtp@debrugkrant.nl

2 6  |  3  |  2 0 1 5

woonb i j l age  van  de  brug

Verschijningsdata 2015

Binnenkijken bij, trends, architectuur en bijzondere projecten.

de Brug en Leef! verschijnen in stadsdeel Amsterdam-Oost en omstreken. Oplage: 70.000.


