
Advertenties: aanleverspecificaties
U kunt uw advertentiemateriaal op de volgende manieren aanleveren:

Ontwerp door ons designteam
Holstein International heeft een eigen designteam; zij kunnen een advertentie opmaken die voldoet aan uw 
specificaties en vereisten. (Deze service is inbegrepen bij het advertentietarief ) U kunt per e-mail een schets of 
voorbeeld ter ondersteuning sturen.

Formaten voor de tijdschriften: Holstein International (HI), Brown Swiss International (BSI), Dairy Breeds International (DBI), 
KuhFacto en HIPlus!

Tips voor aanleveren van tekst en foto’s
•  Tekst aanleveren in Microsoft word of in een e-mail, bij voorkeur onopgemaakt (geen tabs of kaders) 
•  Foto’s: hoge resolutie – opgeslagen als .jpg, .eps, .psd, of .tif.
•  Logo’s bij voorkeur als vectorbestand in Adobe Illustrator, of opgeslagen als .jpg, .eps, .psd, of .tif, in hoge resolutie.
•  Foto's en teksten kunt u rechtstreeks mailen naar sales@holsteininternational.com mits de e-mail kleiner is dan 10 mb. 
  Voor grote bestanden verzoeken wij u WeTransfer te gebruiken. 

* Bij 1/1 pagina: houd rekening met de 3mm (of 0,118”) extra afloop aan alle zijden en houd de tekst 1 cm van de randen.

FORMATEN PRINT ADVERTENTIES

Breedte x Hoogte in MM in Inches

Paginaformaat Verticaal Horizontaal Verticaal Horizontaal

1/1 pagina 210 x 297 * - 8,268" x 11,693" * -

1/2 pagina 93 x 280 190 x 138 3,661" x 11,024" 7,480 x 5,435"

1/3 pagina 61 x 280 125 x 138 2,402" x 11,024" 4,941 x 5,435"

1/4 pagina 93 x 138 - 3,661" x 5, 425" -

Eigen ontwerp aanleveren met Abode InDesign
Aanleveren in InDesign CC, inclusief alle gebruikte afbeeldingen en fonts. 
Wij verzoeken u de ‘open bestanden’ te sturen via WeTransfer naar sales@holsteininternational.com 
zodat wij uw advertentie kunnen vertalen. Voeg ter controle een PDF in hoge resolutie toe.

 Holstein International verschijnt in 5 talen. Het aanleveren van een aangepast ontwerp voor één of meerdere taalversies is mogelijk.

1/3 formaat alleen 
beschikbaar voor: 
HI, BSI en DBI

• Banners voor onze website graag aanleveren als JPG of PNG 1120 x 528 px
•  Banners voor onze wekelijkse nieuwsbrief graag aanleveren als JPG of PNG. 

Grote banner nieuwsbrief: 1120 x 528 px 
Kleine banner nieuwsbrief: 520 x 124 px

Voor Social Media advertenties kunt u uw bestanden uploaden en uw wensen aangeven via de volgende link: 
https://surveyhero.com/c/Facebookads 

ONLINE BANNERFORMATEN

SOCIAL MEDIA-ADVERTENTIES 


