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de klant, en creëert top-of-mind awareness bij de BMW-eigenaar.
• Een echt lifestylemagazine:
- Alle informatie over BMW (nieuwe modellen, technologische ontwikkelingen,
geschiedenis, producten, service, sponsoring, …).
- Trendartikels rond lifestyle, architectuur en design, kunst, cultuur, mode en reizen.
• Volwaardige redactionale aanpak, waardevolle content op maat van de lezer.
• Strakke en moderne lay-out, klassevolle afwerking.
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DIGITALE VEREISTEN
De normen zijn opgesteld in het kader van Medibelplus, het gezamenlijke project voor kranten- en magazinedruk in België.
• Kleurgebruik: 		

Elektronisch materiaal moet in CMYK worden aangeleverd.
Alle gebruikte pantonekleuren moeten omgezet worden naar CMYK.
Beelden in advertenties die een te hoge inktbezetting kennen, worden automatisch gecorrigeerd naar de juiste
waarden. Dit kan een kleurafwijking tot gevolg hebben.

• Resolutie:

- Illustraties (foto’s, logo’s, ...) en halftoonbeelden: op ware grootte en op min. resolutie van 300 pixels/inch.
- DCS-formaten, duotoon, LAB en geïndexeerde kleuren zijn niet toegestaan.
- Lijnwerk: aanbevolen resolutie is 2.400 dpi.

• PDF:

- Advertentie in Certified PDF aan te leveren volgens de PDF-specificaties op www.medibelplus.be voor magazines.
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+ 5 mm valse snit =

280 mm (H) x 430 mm (B)
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In de valse snit mogen geen paskruisen,
kleurstrips of dergelijke voorkomen.
De teksten, foto’s, logo’s en agentschapsvermeldingen moeten min. op 10 mm
van de snit staan.
Valse snit = afloop = bleed
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In de valse snit mogen geen paskruisen,
kleurstrips of dergelijke voorkomen.
De teksten, foto’s, logo’s en agentschapsvermeldingen moeten min. op 10 mm
van de snit staan.
Alle materiaal moet steeds in één stuk aangeleverd
worden.
Valse snit = afloop = bleed
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