SPECIFICATIES
ADVERTENTIEMATERIAAL
Foto: Jeroen Snijders

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL PRINT

AFLOPENDE FORMATEN
(EXCLUSIEF 3 MM AFLOOP
RONDOM)
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200 x 258 mm
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2

400 x 258 mm

BLADSPIEGEL 200 X 258 MM
STAAND
1/1 pagina

3

187 x 245 mm

1/2 pagina

4

92 x 245 mm

1/4 pagina

5

92 x 121 mm

1/16 pagina

LIGGEND

6

187 x 121 mm

7

86 x 27 mm

Advertenties moeten worden aangeleverd
als Certified PDF, ICC Profiel:
PSO_Uncoated_ISO12647_eci.
Gebruik alleen CMYK-kleuren.
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3

4

7
6

Versturen via mail of WeTransfer link naar:
orders@textilia.nl
Voor informatie:
0416 -6733333

MEER WETEN?
Bel of mail naar
Anne Wesselman: 06-12965638 of
a.wesselman@textilia.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL ONLINE
LEADERBOARD

1

1

Formaat: 728 x 90 pixels
320 x 100 pixels (mobiele weergave)

4

3

Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png (resolutie max 72 dpi)

6
5

FULL BANNER
2

Formaat: 468 x 60 pixels
320 x 100 pixels (mobiele weergave)
Bestandsgrootte: max. 99 KB

2

Bestandsformaten: gif, jpg, png (resolutie max 72 dpi)

RICH MEDIA CAMPAGNES
Dit zijn online reclamecampagnes die door visuele
effecten, bijzondere formaten en het gebruik van
video en audio meer opvallen dan reguliere banners.
Voor meer informatie bel met Anne.

PERSONEELSADVERTENTIE
5

Tekst: In Word (bij max 20 woorden)
Formaat: 640 x 360 pixels
Bitrate: 1 mbit
Bestandsformaten: wmv-file, Windows, Media Video 9, FLV

LARGE RECTANGLE
3

Formaat: 336 x 280 pixels
300 x 250 pixels (mobiele weergave)
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png
(resolutie max 72 dpi)

SPONSORED VIDEO
4

Youtube URL

MINISITE
6

Bestandsformaten afbeeldingen:
jpg, gif, png (animated en non-animated)
Bestandsgrootte afbeeldingen: max. 2 MB
Logo voor ankeiler/blok ‘Van onze partners/minisites’:
80 x 40 pixels, jpg, png of gif (animated en non-animated)
Bestandsgrootte logo: 500 KB
Bestandsformaat header minisite:
max. 960 x 100 pixels, jpg, gif, png (animated en non-animated)
Bestandsgrootte header minisite: max. 2 MB

MEER WETEN?
Bel of mail naar
Anne Wesselman: 06-12965638 of
a.wesselman@textilia.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL NIEUWSBRIEVEN
ADVERTORIAL

2

TEKSTADVERTORIAL

FULL
BANNER
1

1

FULL BANNER

Formaat:
468 x 60 pixels
Bestandsgrootte:
max. 99 KB
Bestandsformaten:
gif (non-animated),
jpg, png

Dit is een mailing opgemaakt vanuit de adverteerder die wordt
verstuurd naar een adressenbestand van Textilia.
Je partnermailing kan door ons worden opgemaakt (let op
meerprijs). Of je kunt je partnermail zelf in HTML aanleveren. De
specificaties hiervoor zijn op te vragen bij afdeling Backoffice.
HTML voor partnermailingen is anders dan HTML voor
bijvoorbeeld een website. Dit komt doordat e-mail clients heel
anders met HTML omgaan dan browsers.
Partnermailing opmaak door ons (let op meerprijs)
Formaat header: 748 x 40-100 pixels
Bestandsgrootte: max. 150 Kb
Tekst bedrijfsinformatie: in Word aanleveren (NAW, url,
e-mailadres)
Afbeelding: max. 150 KB
Bestandsformaten: jpg, gif (non-animated)
Link: url voor de link in de mailing
Kleurcodes: RGB

TEKSTADVERTORIAL
2 Een advertorial in een nieuwsbrief staat tussen
redactionele stukken en bevat een wervende tekst van
ongeveer drie regels. Deze tekst wordt door middel van een
‘lees meer’-hyperlink naar de bijbehorende online advertorial op
Textilia.nl gelinkt. De online advertorial mag bestaan uit zowel
tekst als beeldmateriaal.

Titel: max. 55 karakters (incl. spaties)
Introtekst: max. 200 karakters (incl. spaties)
Verdere bericht: max. 500 karakters (incl. spaties)
Afbeelding: max. 5, gelieve aangeven welke in zowel de
ankeiler als in de nieuwsbrief moet verschijnen. De afbeeldingen
worden op een detailpagina in de foto-slider geplaatst.
Link: url leveren welke we op de detailpagina van de advertorial
zullen vermelden
Tekst: in Word leveren. De door u aangeleverde tekst zal nagekeken en daar waar nodig aangepast worden door de redactie.
Afbeelding: jpg, png of non-animated gif (geen swf mogelijk),
max 1 MB

Eventuele speciale wensen/eisen duidelijk in de opdracht aangeven

SPONSORMAILING
Een sponsormailing heeft het uiterlijk van een reguliere
Textilia-nieuwsbrief, maar is voorzien van uw eigen tekst
tussen redactionele onderdelen. Deze mailing wordt
verstuurd als themanieuwsbrief.
Afbeelding: afbeelding 1e artikel 166 pixels breed afbeelding
2 e en 3 e artikel 150 pixels breed
Afbeeldingen aanleveren in png, jpg of gif (non-animated), geen
swf mogelijk
Tekst: kopregel: max. 52 karakters (incl. spaties)
Bericht: max. 250 karakters (incl. spaties)
Url waar item naartoe moet verwijzen
Indien gewenst: bedrijfsgegevens en uw logo voor “Sponsored by”

TEXTILIA
DIGITAAL LOOKBOOK
LOOKBOOK.TEXTILIA.NL
Formaat: max. 1400 x 900 pixels (voor mobiel scherm
640 x 960 pixels)
Bestandsgrootte: max. 150 KB

LEVERINGSVOORWAARDEN
Afwijkingen van de standaardformaten en
aanleverspecificaties zoals beschreven op deze
pagina zorgen voor extra werk, risico’s en kosten
die voor rekening komen van de opdrachtgever.

Bestandsformaten: jpg
Tekst: in Word aanleveren
Voor specifieke informatie per mogelijkheid wordt meer
uitgebreide informatie toegezonden.

