Advertorials Print

voorwaarden en specificaties

Een advertorial is een uiting met een redactioneel karakter aangeleverd door een adverteerder.
Een advertorial moet voor de lezer altijd te onderscheiden zijn van de redactionele content.
Daarom plaatsen wij de advertentie als volgt:
•
•
•
•

Boven de advertorial staat altijd het woord ‘Advertentie’, in minimaal 8-punts lettergrootte
Indien de advertorial op een redactionele pagina wordt geplaatst, moet deze voorzien zijn van minimaal een 1-punts kader
De opbouw en vormgeving van de advertorial wijkt zodanig af van een normale redactiepagina, dat
deze in één oogopslag kan worden herkend als niet behorend tot
de redactionele content van de titel, met in ieder geval:
- Afwijkend lettertype (schreefloos)
- Afwijkende kolombreedte
- Afwijkend aantal kolommen

En hanteren wij de volgende vereisten, welke in acht moeten worden genomen door de adverteerder:
• De advertorial samen met het woord ‘Advertentie’ dient gelijk te zijn aan het gereserveerde
advertentieformaat
• Duidelijke afzender; vermelding van de naam, inclusief logo en de contactgegevens van de
adverteerder moeten in één oogopslag waar te nemen zijn
• Indien van toepassing moet het logo én het product van de adverteerder in een packshot
(productfoto) goed zichtbaar in de advertorial worden afgebeeld
• De tekst van een advertorial mag geen aanduiding hebben zoals:
- Van onze verslaggever
- Door [naam verslaggever]
- Plaats en/of datum aan het begin van de tekst
Het aantal advertorials per krant of magazine is gelimiteerd.
Dit wordt bepaald door de hoofd-of eindredacteur.
Aanleveren materiaal
Het materiaal voor de advertorial, graag volledig en binnen de gestelde regels, uiterlijk 2 werkdagen
voor de reserveringsdeadline aanleveren. Dit geschiedt middels de uploadlink naar de advertentieportal.
De uiting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hoofd- en/of eindredacteur.
Vragen over het materiaal voor de advertorial of andere advertenties?
Wij helpen je graag tussen 8:30 uur en 17:30 uur, op telefoonnummer +31 (0)88 8240123.

