Aanleverspecificaties PW
Technische gegevens
Drukprocédé: vellen-offset
Papier omslag: 150 grams hv mat mc
Binnenwerk: 90 grams hv mat mc
Bladspiegel
1/1 pagina: 200 x 260 mm, 2/1 pagina: 400 x 260 mm
Formaat advertenties:
1/4 advertentie 86 mm breed x 116 mm hoog
1/2 advertentie 180 mm breed x 116 mm hoog
1/1 advertentie 200 mm breed x 260 mm hoog (mag aflopend mits 3 mm overvul)
2/1 advertentie 400 mm breed x 260 mm hoog (mag aflopend mits 3 mm overvul)
Aanleverspecificaties pagina’s
Advertentiepagina’s aanleveren met snijtekens op bladspiegel. Aflopende
advertenties aanleveren met minimaal 3 mm afloop. Advertenties alleen
aanleveren als certified PDF. Advertenties uiterlijk 8 dagen voor uitkomen editie
aanleveren
Aanleverspecificaties opleggers
Oplegger is maximaal 200 mm breed x 260 mm hoog, bestaat uit 1 stuk en is niet
zwaarder dan 30 gram. Voor het aanleveren van opleggers voor PW
apothekerseditie moeten 7.000 exemplaren worden aangeleverd. Dit dient
maximaal 14 dagen en minimaal 10 dagen voor uitkomen aangeleverd worden
o.v.v. oplegger PW editienummer aan:Quantes, Ruud Wessels, Laan van Zuid
Hoorn 60, 2289 DE Rijswijk.
Voor het aanleveren van opleggers voor PW apothekers + huisartseneditie
moeten 11.500 exemplaren worden aangeleverd.
Oplage voor apothekers + specialisten op aanvraag.

Aanleverspecificaties KNMP/PW Online
Aanleverspecificaties banners op www.pw.nl
● Het formaat van een topbanner is 1200 pixels breed bij 309 pixels hoog en 72 dpi.
● Het formaat van een reguliere banner is 300 pixels bij 300 pixels en 72 dpi.
● Het bestand moet aangeleverd worden als PNG-bestand.
● Het aanleveren van een URL of (deep)link naar de betreffende website is vereist.
Aanleverspecificaties vacatures op www.pw.nl
● De vacature moet aangeleverd worden als Word document of ander tekstbestand.
● De mogelijkheid bestaat om een afbeelding toe voegen aan een vacaturetekst.
● De afbeelding los aanleveren als PNG-bestand met de maximale afmeting van 120
bij 120 pixels.
● URL naar de website waar de vacature online staat.
Aanleverspecificaties banner in de KNMP-nieuwsbrief
● Banner is 1200 pixels breed x 296 pixels hoog
● Het bestand moet aangeleverd worden als een PNG-bestand;
● Het bestand mag niet groter zijn dan 100 KB;
● Het aanleveren van een URL of (deep)link naar de betreffende website is vereist;
● Banners voor de KNMP-nieuwsbrief aanleveren 2 dagen van tevoren.
Aanleverspecificaties webvertorial in de KNMP-nieuwsbrief
Word bestand met maximaal 75 woorden + Titel van maximaal 10 woorden +
afbeelding (328 px breed x 352 px hoog) + URL
Aanleverspecificaties advertorial op www.pw.nl
Tekst kan als Word bestand worden aangeleverd. Graag niet meer dan 2 A4-tjes
tekst. Titel maximaal 60 tekens inclusief spaties
Daarnaast kunnen maximaal 2 rechtenvrije afbeeldingen worden aangeleverd.
Afbeelding 400 px. breed x 300 px. hoog

