ONLINE CONTENT
Aanleverspecificaties WINMAG Pro

Specificaties
Tekst
Een minimum van 600 woorden.
Afbeeldingen
2 tot 5 afbeeldingen, bij voorkeur liggend,
minimaal 1200 x 674 en geen tekst in
de afbeelding. Mag aangeleverd worden in hoge resolutie;
- Bij een gastexpert of gastblogger graag goede en
zakelijke portretfoto (kleur);
Kopij
- Een Word-bestand met hierin de te gebruiken tekst voor
de advertorial;
- Bouw het Word-bestand zo op dat het duidelijk is wat
de hoofdkop, intro, tussenkopjes & bodytekst (zie
voorbeeld) is; bij voorkeur aangeleverd in platte HTML.
- Eén primaire link, inclusief anchortekst en duiding van
wenselijke positie.
- Optioneel: één secundaire link, inclusief anchortekst en
duiding van wenselijke positie.
- Webpagina’s van [sitenaam hier invullen] blijven
minstens twee jaar online.
- Aangeleverde/aangevulde anchorlinks worden geplaatst
als permanente dofollow.
- Materiaal wordt nimmer geduid als ‘gesponsord’,
‘advertorial’, ‘promotie’, of een soortgelijke categorie.
- De webpagina wordt ten allen tijden geïndexeerd door
Google, zo ook de link(s).
- Zodra uw kopij en beeldmateriaal is aangeleverd laten
wij u spoedig weten of het materiaal aan bovenstaande
eisen voldoet;
Gereserveerd
Online artikelen zijn gereserveerde plaatsingen en kunnen
niet zonder toestemming van de uitgever doorgeschoven
worden.
Let op
Wij houden rekening met één correctieronde.
Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via
traffic@clipboardmedia.nl.
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om
grote bestanden (www.wetransfer.com).

Clipboard Media & Content is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor niet correct geplaatst materiaal.
Materiaal dient tijdig (zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform
genoemde richtlijnen. Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd volgens
de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel.
Alle voorgaande prijs/tarieflijsten komen hiermee te vervallen.

HOOFDKOP
Introtekst ipsum dolor sit amet, mavvecenas erat elit, amet nullam lacus,
erat proin vestibulum quam sem mollis, nulla ad nonummy arcu elit. Et
voluptate est lacinia dolor ad, sollicitudin scelerisque, fringilla diamlorem,
vel erat, tempor amet dolor.
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Tussenkop
Bodytekst sed turpis vel lectus tempus. Vel quis sit
consectetuer, amet ullamcorper hac nonummy egestas
maecenas quis, habitasse orci amet pharetra. Enim
posuere platea vestibulum erat, felis et praesent vitae
sit nullam sed, cursus vitae in ut vel in interdum. Tellus
dis justo eget vehicula, inceptos vel. Lacinia molestie
lobortis molestie dictum accumsan, gravida a ut convallis vivamus luctus elit,
commodo proin sit nullam quis, nunc sed torquent, accumsan aenean purus
eget. Turpis feugiat curabitur vitae. Aliquam venenatis erat, ut dictum, non
litora mi amet. Nulla quisque, nunc ac odio ante a eros, tincidunt facilisis amet,
eu magna, pretium lorem malesuada cras pharetra.

AFBEELDING

Tussenkop
Bodytekst arcu tincidunt rhoncus, varius nulla eu eu ut donec, at tincidunt
nunc pellentesque aliquet. Nunc hac. Vitae eu non etiam velit ultrices. Mattis
ultricies, purus at viverra vel vulputate vulputate, per blandit arcu quis enim
augue quam, libero in aenean ante. Gravida sed augue vestibulum, morbi sed
eleifend, elit purus vivamus, ornare pellentesque

Tussenkop
Bodytekst ullamcorper pede, eget vestibulum nam neque sed. Potenti
vivamus, litora nullam vivamus erat morbi arcu. Ut nulla nunc et massa, ut
phasellus vel leo, nec a fringilla dolor. Congue eget at non. Condimentum et
conubia nisl sapien donec sem, praesent sed fusce tellus, sit sed sapien sit
qui netus nascetur. Mauris consectetuer, nulla augue eros nam in inceptos. A
posuere non lobortis arcu eu varius, vestibulum integer tempus.

AFBEELDING

Voorbeeld advertorial
Hierboven een voorbeeld van een gedeelte van een online
artikel met de benodigde onderdelen. De grafische termen zou
u kunnen gebruiken in uw kopij.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een exemplaar
van de algemene voorwaarden heeft u inmiddels per mail ontvangen. Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

