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Media

Als je een digitaal bestand (1.3) wenst aan te leveren, zodat wij voor de productie kunnen 
zorgen, dienen de bestanden aan onderstaande specificaties te voldoen:

Opmaak van A0 poster:
• Het digitale bestand wordt in het netto formaat opgemaakt.
• De opmaak dient, bij full colour, in CMYK opgebouwd te zijn.
• PMS/steunkleuren dienen ook naar CMYK vertaald te worden (optie steunkleur staat uit).
• Afbeeldingen (foto’s) dienen, voor een goede kwaliteit, 300 dpi te zijn (in het netto formaat).
• Om te voorkomen dat er tijdens het drukproces problemen voor komen door lettertypen, is het 

raadzaam deze om te zetten in lettercontouren (wanneer de poster in Illustrator is opgemaakt).
• Wanneer er meerdere lagen in het ontwerp zijn toegepast, breng deze dan naar één laag 

voordat er een pdf (PDF/X-1a:2001 en 1.3) wordt gemaakt.

Controle van aangeleverde (1.3) bestand:
• Alvorens het drukklaar bestand in productie gaat, controleren wij het bestand op volledigheid.
• De PDF dient hierbij als referentie en zal op een beeldscherm worden beoordeeld.
• Afwijkingen in scherpte, kleuren en nuances kunnen zich voordoen wanneer 
      bovengenoemde specificaties niet in acht worden genomen.
• ESH Media is niet verantwoordelijk voor spelling- en letterfouten.

Aanleveren van een drukklaar bestand:
• Digitaal bestand dient 21 dagen voorafgaand aan de plaatsing van jouw campagne 
      aangeleverd te worden bij ESH Media. Eerder mag natuurlijk ook. Later = spoedkosten.
• Bestanden tot 10 mb per e-mail verzenden naar info@eshmedia.nl
• Bestanden groter dan 10 mb kunnen verzonden worden via www.wetransfer.com
• Deze online service is gratis, voor vragen over de service kan je terecht bij jouw contactpersoon.
      LET OP:
• Adobe Acrobat PDF-file 2001, compatibiliteit: Acrobat 4 (PDF 1.3)
      (zie volgende pagina voor meer uitleg).

Wij drukken en leveren te allen tijde posters met het FSC-keurmerk.
Graag ontvangen wij van jou ook posters met het FSC-keurmerk. 
Een beter milieu begint bij jezelf.

Afmetingen van de A0 poster

Bladspiegel
•   841 x 1189 mm.
•   Dit is het netto formaat, afloop 40 mm aan  
    de linker-, boven- en rechterkant. Aan de 
    onderkant is er een afloop van 50 mm.

Zetspiegel
•   761 x 1099 mm.
•   Tekst en logo’s dienen binnen deze ruimte  
    te worden opgemaakt, zodat alle informatie    
    in het zichtvlak valt van de A0 displays.

Afloop 40 mm

Bladspiegel (documentrand)Bladspiegel (documentrand)

Zetspiegel
761 x 1099 mm

Snijtekens

Digitaal bestand
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Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je bestanden kunt omzetten naar de juiste 
compatibiliteit in InDesign of via Adobe Acrobat. Het is ontzettend belangrijk om de 
bestanden op de juiste manier aan te leveren. Hierdoor zorgen we er samen voor dat 
we fouten in de bestanden kunnen voorkomen.
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Open het bestand in InDesign

Selecteer aan de linkerkant Algemeen

Klik vervolgens op Voorinstellingen
Adobe PDF

Vanuit daar selecteer je de optie
[PDF/X-1a:2001]

Geef het bestand de juiste naam 
en begin met exporteren

Ga linksbovenin naar het menu en 
klik op Bestand

Controleer aan de bovenkant of de 
voorinstelling Adobe PDF op: 
[PDF/X-1a:2001] staat

Controleer of de compatibiliteit op: 
Acrobat 4 (PDF 1.3) staat

Klik rechtsonderin op Exporteren

Bestanden omzetten vanuit Adobe InDesign

! Om dit programma te kunnen gebruiken
moet u Adobe InDesign tot u beschikking hebben

Bestand omzetten naar 1.3 Media
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Bestanden omzetten vanuit Adobe Acrobat DC

Wil je voor de zekerheid controleren of het bestand op de juiste manier is geëxporteerd? 
Met deze stappen kun je controleren of het exporteren gelukt is:

Open het bestand > Klik op de rechtermuisknop > Documenteigenschappen > 
Beschrijving > bekijk onder Geavanceerd > PDF-versie > of daar 1.3 (Acrobat 4.x) staat. 

Bestanden controleren in Adobe Acrobat en Adobe Acrobat Reader  

Komt u er zelf niet uit? Wij staan voor u klaar om het bestand naar de juiste compatibiliteit 
om te zetten. Als het blijkt dat dit meer tijd vergt dan gedacht, kunnen er kosten in 
rekening gebracht worden. 
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Open het bestand in Adobe Acrobat

Selecteer de optie Compatibel 
maken met: Acrobat 4.0 en hoger

Klik vervolgens op Opslaan als 
ander bestand

Vanuit daar selecteer je de optie
Kleinere PDF

Ga linksbovenin naar het menu en 
klik op Bestand
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Klik op OK

Geef het bestand de juiste naam en 
begin met exporteren

! Om dit programma te kunnen gebruiken
moet u Adobe Acrobat DC tot u beschikking hebben

MediaBestand omzetten naar 1.3
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A0 Media

Als je de A0 posters wenst aan te leveren, dienen de posters aan onderstaande specificaties te 
voldoen:

Aantal aan te leveren posters:
• In de orderbevestiging wordt het aantal benodigde posters vermeld welke nodig zijn voor 

jouw campagne. Als je de posters zelf aanlevert, vragen wij een aantal extra posters. Deze 
posters gebruiken wij voor het geval er één scheurt tijdens het verwerkingsproces.

Aanlevertermijn:
• Uiterlijk 21 dagen voor de plaatsing van jouw campagne dienen de posters bij ESH Media 

aanwezig te zijn. Eerder mag natuurlijk ook.

Wij drukken en leveren te allen tijde posters met het FSC-keurmerk.
Graag ontvangen wij van jou ook posters met het FSC-keurmerk. 
Een beter milieu begint bij jezelf.

Om een (reclame-)boodschap op een passende manier onder de aandacht te brengen kunnen de er-
varen medewerkers van ons bedrijf jou hierover adviseren. Wij kijken verder dan alleen het ontwerp en 
nemen jouw doel(-en) als uitgangspunt. Bepalend voor het succes van een reclamecampagne is dat het 
past bij jouw organisatie, dat het jouw doelgroep bereikt, aanspreekt en aanzet tot de gewenste actie. 
ESH Media is ook in deze discipline een ervaren partner bij het overbrengen van jouw boodschap en het 
bereiken van jouw doelen door opvallende, herkenbare, begrijpelijke en relevante ontwerpen.

Afmetingen & papiersoort

Afmetingen van de A0 poster
•   841 x 1189 mm.
•   Let er op dat het frame over de poster valt, 
    40 mm aan de linker-, boven- en rechterkant. 
    Aan de onderkant is er een afloop van 50 mm.

Papiersoort van de A0 poster
•   120 grams uncoated Blueback papier.
•   Gedrukte posters op gesatineerd MC papier  
    kunnen wij niet verwerken.

Aanleveradres
ESH Media
Kromwijk 4A
3442 AG Woerden

A0

40 mm links, rechts en boven

50 mm onder

841 mm
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Abri Media

Als je de abri’s wenst aan te leveren, dienen de abri’s aan onderstaande specificaties te vol-
doen:

Aantal aan te leveren abri’s:
• In de orderbevestiging wordt het aantal benodigde abri’s vermeld welke nodig zijn voor jouw 

campagne. Als je de posters zelf aanlevert, vragen wij een aantal extra posters. Deze posters 
gebruiken wij voor het geval er één scheurt tijdens het verwerkingsproces.

Aanlevertermijn:
• Uiterlijk 21 dagen voor de plaatsing van jouw campagne dienen de posters bij ESH Media 

aanwezig te zijn. Eerder mag natuurlijk ook.

Wij drukken en leveren te allen tijde posters met het FSC-keurmerk.
Graag ontvangen wij van jou ook posters met het FSC-keurmerk. 
Een beter milieu begint bij jezelf.

Om een (reclame-)boodschap op een passende manier onder de aandacht te brengen kunnen de er-
varen medewerkers van ons bedrijf jou hierover adviseren. Wij kijken verder dan alleen het ontwerp en 
nemen jouw doel(-en) als uitgangspunt. Bepalend voor het succes van een reclamecampagne is dat het 
past bij jouw organisatie, dat het jouw doelgroep bereikt, aanspreekt en aanzet tot de gewenste actie. 
ESH Media is ook in deze discipline een ervaren partner bij het overbrengen van jouw boodschap en het 
bereiken van jouw doelen door opvallende, herkenbare, begrijpelijke en relevante ontwerpen.

   
Afmetingen & papiersoort

Afmetingen van de abri
•  1160 x 1750 mm.
   Let er op dat het frame over de poster valt.
   Rondom is er een afloop van 40 mm.

Papiersoort van de abri
•  Polypropyleen

Aanleveradres
ESH Media
Kromwijk 4A
3442 AG Woerden

Abri

Afloop rondom 40 mm

1160 mm
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Bisonyldoek bestand Media

Voor de productie van bisonyldoeken op het moving billboard, dien je aan onderstaande speci-
ficaties te voldoen:

Opmaak van bisonyldoek:
• Het digitale bestand wordt in het netto formaat opgemaakt.
• Het doek wordt opgemaakt in het programma Illustrator.
• De opmaak dient, bij full colour, in CMYK opgebouwd te zijn.
• PMS/steunkleuren dienen ook naar CMYK vertaald te worden (optie steunkleur staat uit).
• Afbeeldingen (foto’s) dienen voor een goede kwaliteit 300 dpi te zijn (in het netto formaat).
• Om te voorkomen dat er tijdens het drukproces problemen voorkomen door lettertypen, is 

het raadzaam deze om te zetten in lettercontouren (wanneer de poster in Illustrator is opge-
maakt).

• Wanneer er meerdere lagen in het ontwerp zijn toegepast, breng deze dan naar één laag 
voordat er een pdf in de hoogste kwaliteit (drukwerkkwaliteit) wordt gemaakt.

Controle van aangeleverde bestanden:
• Alvorens het drukklaar bestand in productie gaat, controleren wij het bestand op volledigheid.
• De PDF dient hierbij als referentie en zal op een beeldscherm worden beoordeeld.
• Afwijkingen in scherpte, kleuren en nuances kunnen zich voordoen wanneer 
      bovengenoemde specificaties niet in acht worden genomen.
• ESH Media is niet verantwoordelijk voor spelling- en letterfouten.

Aanleveren van bestand:
• Digitaal bestand dient 21 dagen voorafgaand aan de plaatsing van jouw campagne 
      aangeleverd te worden bij ESH Media. Eerder mag natuurlijk ook. Later = spoedkosten.
• Adobe Acrobat PDF-file, bewaard in de hoogste kwaliteit (drukwerkkwaliteit).
• Bestanden tot 10 mb per e-mail verzenden naar info@eshmedia.nl
• Bestanden groter dan 10 mb kunnen verzonden worden via www.wetransfer.com
• Deze online service is gratis, voor vragen over de service kan je terecht bij jouw contactpersoon.

   
Afmetingen

Afmetingen van het bisonyldoek
• 4230 x 2490 mm.
• Let er op dat het frame over het bisonyl-

doek valt. 195 mm aan de linker- en rech-
terkant.  Aan de onder- en bovenkant is er 
een afloop van 175 mm.
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4230 mm

Zetspiegel
 3840 x 2140mm


