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Waar moet een opmaakschets aan voldoen?

U heeft ervoor gekozen om een advertentie te laten maken. Om zo goed
mogelijk aan uw wensen te voldoen is het noodzakelijk een goede instructie aan de opmaker van de advertentie te geven. Hij gebruikt dit document
of deze schets om uw advertentie samen te stellen. Wees zo duidelijk mogelijk in uw instructies zodat het resultaat goed aansluit bij uw verwachting.
Indien u ervoor gekozen heeft een proef te ontvangen kunt u eenmalig
kleine correcties aan brengen indien het resultaat niet helemal naar wens
is. Een aantal voorwaarden/tips voor een duidelijke instructie:

Nieuwe advertentie
1. De opmaakschets moet de verhouding in hoogte en breedte weergeven
van het formaat van de advertentie.
2. Vermeld op de schets op de door u gewenst plek de namen van de
afbeelding(en) die u in de advertentie wilt terug zien (bijvoorbeeld A, B, C
enz.)
3. De teksten dient u bij te voegen als word document en hebben dezelfde
nummering als die op de opmaakschets staan vermeld (zie 2).
4. Eventuele specifieke kleurwensen en andere bijzonderheden
(kaderdikte, lettertype(s), regelafstand) duidelijk op de schets aangeven.
Dit kunt u ook omschrijven.

Aanpassing op bestaande advertentie
Bij een herplaatser met wijziging is het handig om een kopie of scan
van de vorige advertentie te gebruiken en hierop de wijzigingen aan te
geven. Doorhalen wat vervangen dient te worden. Eventuele nieuwe
afbeeldingen, logo’s en teksten dient u als losse bestanden mee te leveren.

Hoe nu verder?
De opmaakschets en de overige bestanden (bv. Tekstbestanden, logo’s en
andere afbeeldingen) kunnen door middel van de uploadlink in uw mail
worden aangeboden.
Extra Tip: voor het maken van de opmaakschets zijn er verschillende
gratis apps op de markt (bv Aviary). Ook is het mogelijk een foto te maken
van uw oude advertentie waarop de wijzigingen zijn aangegeven. U kunt
ook een foto maken van een tekening/schets waarop u met bijvoorbeeld
pijltjes en aantekeningen hebt aangegeven waar alles moet komen te
staan.
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Voorbeeld van een opmaakschets met
verwijzingen naar het tekstbestand

Voorbeeld van een tekstbestand dat verwijst naar
de opmaakschets

Deze opmaakschets wordt als los document (plaatje, foto of pdf)
samen met het tekstbestand en de losse afbeeldingen en het logo (los)
aangeleverd. Het is niet de bedoeling alles al in de opmaakschets
te plaatsen.

Dit tekstbestand wordt als los Word document samen met de
opmaakschets en de losse afbeeldingen en het logo (los) aangeleverd.
Het is niet de bedoeling alles al in de opmaakschets te plaatsen.
Het is noodzakelijk dat alle bestanden separaat worden aangeleverd.

Het is noodzakelijk dat alle bestanden separaat worden aangeleverd.

Afbeelding 1:
Fiets12.jpg

Tekst A:
(groot)
Gazelle E-bike

Tekst A

Zorgeloos fietsen voor een laag bedrag!

Tekst B

Tekst B:
(groot)
Batavus Kinderfiets

Afbeelding 1:
Fiets12.jpg

Snelle levering en de goedkoopste! Prijs: 299 euro
Tekst C:
Fietswereld Leusden
Leusereind 298
Leusden

Logo Fietswereld

Tekst C

Voorbeelden van een opmaakschets (foto) van een oude
advertentie met noodzakelijke wijzigingen
Deze opmaakschets wordt als los document (plaatje, foto of pdf)
samen met het tekstbestand en de losse afbeeldingen en het logo (los)
aangeleverd. Het is niet de bedoeling alles al in de opmaakschets
te plaatsen.
Het is noodzakelijk dat alle bestanden separaat worden aangeleverd.

Let op: u dient dit samen met het tekstbestand me te sturen.
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