
MDH Uitgeverij is niet alleen offl  ine actief met media-uitingen. 
Ook online maken we mooie stappen met websitebanners.

SPECIFICATIES AANLEVEREN
WEBSITEBANNERS

Bel gerust: 0314 - 375 880 
afdeling traffi  c

Zorg dat u uw ordernummer voorhanden heeft 
voor een correcte afhandeling.

Hulp nodig?

HERACLES ALMELO

Formaat: 
120 x 60 pixels (liggend)

Stilstaande banner:
Bestandstype: JPG, PNG, PDF, EPS, TIFF
Stilstaande banners worden omgezet naar 
.PNG 72 dpi, RGB

Bewegende banner:
Kant-en-klare bewegende banners: GIF, 10 sec.
deze bestanden dienen exact het opgegeven 
formaat te hebben.
Bewegende banners worden opgeslagen
als .GIF, 256 kleuren en 72 dpi

Banners die aangepast moeten worden: 
Graag aanleveren in .PSD
(het .PSD bestand moet opgebouwd zijn uit lagen)

Link van de banner:
Geef ook altijd aan naar welke website de banner 
mag linken.

Adverteren op Vrijetijdkrant.nl
Maandelijks is Vrijetijdkrant.nl goed voor tientallen 
duizenden zeer gerichte pageviews. De bezoekers 
hebben een duidelijk doel: evenementen in hun 
regio zoeken en vinden. Wij maken het daarom 
mogelijk om per regio te adverteren, zodat u weet 
dat het advertentiebudget ook daadwerkelijk op 
de juiste manier is ingezet. 

Banner op site Heracles Almelo
Met meer dan 4 miljoen bezoekers per jaar is de 
site van Heracles Almelo een zeer interessant 
kanaal om op te adverteren. Veel bedrijven – al 
dan niet uit de regio Almelo – maken dankbaar 
gebruik van deze mogelijkheid. Het is de perfecte 
plek om een link naar uw website te plaatsen.

VRIJETIJDKRANT.NL

Formaat: 
Royaal Plus banner: 378 x 117 pixels
Royaal banner: 378 x 292 pixels

Stilstaande banners:
Bestandstype: JPG, PNG, PDF, EPS, TIFF of PSD

Bewegende banners:
Kant-en-klare bewegende banners: GIF, 10 sec.
Resolutie 120 dpi. RGB

Banner op laten maken:
Wilt u de banner door ons op laten maken
dan verzoeken wij u het volgende aan te leveren:
Uw logo, tekst en een foto.

Link van de banner:
Geef ook altijd aan naar welke website de banner 
mag linken.

Aanleveren websitebanners voor:
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