
TECHNISCHE SPECIFICATIES 

ADVERTENTIES
Formaten advertenties
1/2 pagina 210 x 133 mm (liggend)

1/1 pagina 230 x 297 mm (met extra 3 mm afloop rondom die wordt afgesneden. Bruto 236 x 303 mm)
  210 x 277 mm is de zetspiegel (waar logo’s en tekst binnen moeten blijven).

Spread  460 x 297 mm (met extra 3 mm afloop rondom die wordt afgesneden. Bruto 466 x 303 mm) 
  Twee maal 210 x 277 mm met tussenruimte van 20 mm waar geen tekst kan staan

  (dit loopt in de vouw van het blad)

Advertentie aanleveren als Certified PDF
Aanleveradres: info@friendsinbusiness.nl

Certified PDF
Advertenties kunt u uitsluitend aanleveren als Certified PDF. 

Het te gebruiken profiel is: SheetCmyk_1v4

(Let op dat er geen Pantone-kleuren gebruikt 
worden, ook niet in logo’s. Uitsluitend CMYK 
gebruiken en foto’s op 300dpi die niet verder 
vergroot zijn dan maximaal 120% in de opmaak)

Het materiaal wordt gecontroleerd door onze 

studio. Als de Certified PDF niet voldoet aan de 

specificaties, dan ontvangt u een foutrapportage 

met het verzoek nieuw materiaal aan te leveren. 

Het corrigeren of aanpassen van uw adverten-

tiemateriaal is in overleg mogelijk. De kosten 

hiervoor worden doorberekend op basis van  

€ 75,- per uur met een minimum van één uur.

Friends in Business • Stadionweg 41-43 • 3077 AS Rotterdam 
T. 010 285 46 67 • www.friendsinbusiness.nl

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
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Formaten advertenties
1/2 pagina 210 x 133 mm (liggend)

1/1 pagina 230 x 297 mm (met extra 3 mm afloop rondom die wordt afgesneden. Bruto 236 x 303 mm)
  210 x 277 mm is de zetspiegel (waar logo’s en tekst binnen moeten blijven).

Spread  460 x 297 mm (met extra 3 mm afloop rondom die wordt afgesneden. Bruto 466 x 303 mm) 
  Twee maal 210 x 277 mm met tussenruimte van 20 mm waar geen tekst kan staan

  (dit loopt in de vouw van het blad)

Opmaken/vormgeven advertentie
Kiest u ervoor om uw advertentie door ons te laten produceren?

Dan vragen wij een heldere briefing, voorzien van digitaal tekst- en beeldmateriaal.

(steunkleuren worden door ons omgezet naar CMYK waardoor kleurverschil zal optreden)

• beeldmateriaal in hoge resolutie 300 dpi, EPS of JPG

• logo’s liefst aanleveren als vectorbestand in CMYK

• teksten aanleveren als tekstbestand (geen PDF-bestanden)
• aanleveren voor de opgegeven 

deadline per mail of digitale drager

• na opmaak ontvangt u een lage 

resolutie PDF ter akkoord

• door ons opgemaakte advertenties 

zijn uitsluitend voor plaatsing in 

Friends in Business

De kosten voor opmaak zijn:

1/2 pagina € 180,-

1/1 pagina € 250,-

Friends in Business • Stadionweg 41-43 • 3077 AS Rotterdam 
T. 010 285 46 67 • www.friendsinbusiness.nl

AANLEVER SPECIFICATIES 
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Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
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