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Reisspecial Voorjaar 2023 verschijningsdatum 3 februari 2023

Advertorial aanleveren 3 februari 2023
Specificatie tekst: De tekstlengte is maximaal 400 woorden.  
Gelieve de tekst compleet en gecontroleerd op spelling aanleveren in een word document. 
Indien er zelf een koptekst wordt aangeleverd, rekening houden met een max. van 28 tekens 
incl. spatie. Om de tekst nog beter te laten passen binnen het umfeld van deze special zal 
Mediaplus BV de eindredactie verzorgen op de tekst.  
Specificatie beeld: Voor digitaal beeld geldt: minimale resolutie voor een goede reproductie is 
300 dpi. Let op: het beeld kan niet groter worden gebruikt dan het wordt aangeleverd, dus liever 
ruimere afmetingen. Maximaal 4 foto’s aanleveren.  

Redactie spread aanleveren 3 februari 2023 
Specificatie tekst: De tekstlengte is maximaal 500 woorden  
Gelieve de tekst compleet en gecontroleerd op spelling aanleveren in een word document. 
Indien er zelf een koptekst wordt aangeleverd, rekening houden met een max. van 28 tekens 
incl. spatie. Om de tekst nog beter te laten passen binnen het umfeld van deze special zal 
Mediaplus BV de eindredactie verzorgen op de tekst.  
Specificatie beeld:  
Voor digitaal beeld geldt: minimale resolutie voor een goede reproductie is 300 
dpi. Let op: het beeld kan niet groter worden gebruikt dan het wordt 

aangeleverd, dus liever ruimere afmetingen. Maximaal 6 foto’s aanleveren  

Specs kant en klare pagina, 10 februari 2023
1/1 pagina  
H 267 mm x B 202 mm + 5 mm afloop rondom + 5 mm snijtekens rondom. 
2/1 pagina:  
H 267 mm x B 404 mm + 5 mm afloop rondom + 5 mm snijtekens rondom. 
(aanleveren in pdf bestand)  
●materiaal aanleveren op info@mediaplusbv.nl

Online Aanleveren 10 februari 2023

Kop: maximaal 25 tekens incl. spaties, passend op 1 regel 

Body: 150 tekens incl. spaties 

Tekst in u-vorm (PlusOnline spreekt haar doelgroep aan met ‘u’) 

Links, teksten en meettags aanleveren plat in de mail, dus geen Doc, PDF of Excel die de code kan 

''vervuilen''Afbeelding: 560x320 px, JPG/GIF (geen animated GIF, geen teksten in afbeeldingen, wij 

geven de voorkeur aan sfeerbeeld)  

Link naar landingspagina* adverteerder (link aanleveren met meettag zo mogelijk). 


