
Fiche Technique
Guido Magazine

1/1 PAGE À FOND PERDU

Format fini
H 255 mm x L 185 mm

Fonds perdus (bleed)
5 mm 

2/1 PAGE À FOND PERDU

Format fini
H 255 mm x L 370 mm

Fonds perdus (bleed)
5 mm

1/2 PAGE SANS FOND PERDU

En largeur
H 108 mm x L 150 mm

En hauteur
H 222 mm x L 72,5 mm

1/4 PAGE SANS FOND PERDU

En largeur
H 52,5 mm x L 150 mm 

En hauteur
H 222 mm x L 36 mm  

1/1 2/1

1/2

1/2

1/4

1/4

Par e-mail
pub@guido.be
(grandeur du fichier maximale 7 Mb)

Toutes les images utilisées dans le PDF doivent être incluses et au 
format TIFF ou EPS CMYK haute résolution. 

Toute autre spécification de couleur comme Lab, RVB… n’est pas 
supportée. Les couleurs d’appoint doivent être converties en CMYK 
avant que le PDF/X ne soit réalisé.

Toutes les polices utilisées doivent être intégrées dans le PDF, aussi 
bien les polices d’imprimantes que les polices d’écran.

Les textes, logos seront portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

LIVRAISON DU MATÉRIEL?EXIGENCES TECHNIQUES

DEADLINES COMMERCIALES

Via wetransfer
wetransfer.com
(grandeur du fichier 
maximale 2 Gb)

envoyer un mail de 
confirmation à 
pub@guido.be

GUIDO MAGAZINE n° DATE DE PUBLICATION RÉSERVATION LIVRAISON DU MATÉRIEL
99 (NL) - 87 (FR) 20-02-2017 30-01-2017 semaine 5 06-02-2017 semaine 6
100 (NL) - 88 (FR) 17-04-2017 20-03-2017 semaine 12 27-03-2017 semaine 13
101 (NL) - 89 (FR) 05-06-2017 15-05-2017 semaine 20 22-05-2017 semaine 21
102 (NL) - 90 (FR) 25-09-2017 04-09-2017 semaine 36 11-09-2017 semaine 37
103 (NL) - 91 (FR) 27-11-2017 06-11-2017 semaine 45 14-11-2017 semaine 46



Fiche Technique
Guido Magazine

PRINCIPE

Le Guido Magazine vous offre 
la possibilité d’intégrer votre 
flyer, fiche ou échantillon dans 
un emballage sous blister.

FINITION

Pour la réalisation, prendre contact avec le 
conseiller technique

En plus de l’échantillon, la méthode de 
livraison est aussi importante

Agrafé en livret ou plié en feuillet

Jamais sur la cover 1 du magazine de 
base, la couverture est toujours ajoutée à 
l’arrière

PLACEMENT BLISTER

LIVRAISON DES ÉCHANTILLONS

4 semaines avant parution
Roularta Printing, 
Sabine Berguin, 
Meiboomlaan 33, 
8800 Roeselare.

Chaque livraison de matériel doit se dérou-
ler par langue et par édition sur une palette 
séparée, accompagnée obligatoirement 
d’une note d’envoi avec au minimum les 
données suivantes: client (Guido), nom de 
l’annonceur, Guido Magazine (mois), date 
et titre de l’édition concernée et langue à 
laquelle la palette est destinée, nom du 
thème et mention du numéro de com-
mande concordant. Au cas où différentes 
éditions sont présentes, une palette dis-
tincte doit être livrée par version.

Format pas plus grand ou épais que le magazine
Format minimum: L 100 mm x H 150 mm
Format maximum: L 175 mm x H 246 mm

Poids: Maximum 250 g

Épaisseur maximum = 12 mm

Épaisseur totale (le magazine inclus) = 28 mm
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LIVRAISON DU MATÉRIEL

Vous livrez le texte et les images
Le texte est un fichier Word ou Bloc-Notes. 
Nous faisons ensuite une composition avec 
le texte et les images. Merci de tenir compte 
également des remarques suivantes: 

 1  Ne livrez pas trop de texte. Sinon, nous 
sommes obligés de presser le texte en tant que 
tel dans l’espace disponible. Ceci entraînant 
souvent des pages trop fournies et gênant la 
lecture. Utilisez au maximum 3.420 signes 
par page (espaces inclus). Dans Word, il est 
possible de compter le nombre de caractères 
dans le menu Outils -> compter les signes (tools 
-> count characters).

 2  Quand vous utilisez une photo venant 
d’Internet, cette image possède une résolution 
basse (72 pixels per inch). Si vous souhaitez 
faire imprimer cette image dans le Guido 
Magazine, elle sera transformée en haute 
résolution (300 pixels per inch). Ceci fait en 
sorte que la photo est restituée dans une taille 
4 fois plus petite que l’image originelle. Agrandir 
ensuite la photo apporte donc une certaine 
perte de qualité. Essayez donc si possible de 
livrer des photos numériques personnelles 
(min. 300 pixels per inch) et d’utiliser le moins 
possible des photos provenant d’Internet. Faites 
en sorte également d’être titulaire des droits 
d’auteur du matériel fourni.

TÉMOIGNAGES - PUBLISCOPIES

EXIGENCES TECHNIQUES
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Het business game 
is duidelijk een orga-
nisatie voor en door 
studenten? 
DORIAN KRONENWERTH: 
Klopt. Een team van 
20 studenten van 
de Solvay Brussels 
School werkt een 

heel jaar lang aan dit internationa-
le event. Ieder heeft zijn specifieke 
kerntaak. Best wel spannend en 
bijzonder leerrijk. Vorig jaar kampte 
ik zelf nog mee als student van het 
Europacollege Brugge en was zo en-
thousiast dat ik deze keer absoluut 
in het organisatieteam wilde. De 
wedstrijd mikt op studenten van het 
3e bachelorniveau en van het 1e en 
2e masterniveau uit alle hogescho-
len en universiteiten uit binnen- en 
buitenland.

Waarom zou ik als young potential 
deelnemen?
DORIAN: Dankzij het game zet je je 
theoretische bagage om in de prak-
tijk, werk je samen met studenten 
uit andere landen en krijg je inzicht 
in je persoonlijke capaciteiten en 
competenties. Besef wel, het is geen 
lachertje. Je stelt jezelf op de proef 
in een uiterst competitieve omge-
ving. De tweedaagse vergt constante 
concentratie en stressbestendigheid 
en zet zowel je soft als hard skills 
op scherp. De vier credo’s tijdens de 
verschillende proeven zijn: challenge 
yourself, learn differently, connect 
to the corporate world en enjoy the 
moment. Na de intensieve 48 uren 
‘decompresseren’ we met een galadi-
ner en een grandioze fuif. En dankzij 
onze partners McKinsey&Company, 
Unilever, BDO, Electrabel, Baume 
et Mercier, en de NMBS kunnen 
alle kandidaten twee nachten tegen 

een gunsttarief verblijven in het 
Sheraton Brussels Airport Hotel. 
De partners beschouwen onze SBG 
trouwens als een bijzonder waarde-
vol rekruteringsplatform. 

Hoe verloopt het Solvay Business Game 
precies? 
DORIAN: Studenten met een verschil-
lende achtergrond werken in steeds 
wisselende groepjes gedurende twee 
dagen aan vier praktijkgeoriënteer-
de challenges, uitgewerkt door onze 
partnerbedrijven en focussen op 
vier thema’s: marketing, strategie, 
onderhandeling en pitching. De zes 
beste teams moeten het tegen elkaar 
opnemen in de 5e challenge, wel-
sprekendheid, waarna de jury twee 
finalisten bekroond op bachelor- en 
twee op masterniveau. Het blijft 
sowieso voor alle studenten een 
leerrijke springplank naar het 
bedrijfsleven en wakkert de passie 
voor het ondernemen aan. Ik spreek 
uit ervaring.

Binnenkort wordt het Solvay Business 
Game een Europees exportproduct?
DORIAN: Nu al trekken wij 25% 
buitenlandse deelnemers aan uit 25 
landen en 52 universiteiten waarvan 
38 buitenlandse. Behalve in België 
organiseren ook steeds meer andere 
landen het SBG. We exporteren dit 
vandaag als ‘Made in Belgium’ naar 
buitenlandse universiteiten en busi-
ness schools. We staan dan ook aan 
de wieg van de ‘Association of Euro-
pean Business Games’. Onze ambitie? 
Jaarlijks één grote Europese finale 
organiseren in Brussel met alle nati-
onale winnaars. Wordt vervolgd! 

400 STUDENTEN KAMPEN VOOR TITEL 

SOLVAY BUSINESS 
GAME. EN JIJ?
Op 13 en 14 maart treden 400 studenten in de internationale 
arena van het Solvay Business Game in het Sheraton Brussels 
Airport Hotel. De 8e editie alweer van Europa’s grootste busi-
ness game ‘on stage’. Wil ook jij je kansen als high potential op 
de arbeidsmarkt optimaliseren? Kom uit die comfortzone, kleur 
je cv en schrijf je in voor de editie van 2016. Want ja, voor deze 
editie zijn de studenten uit alle hoeken van Europa al geselec-
teerd, uit een pool van liefst 1.600 kandidaten. Ex-deelnemer 
en student Dorian Kronenwerth weet er als persverantwoorde-
lijke alles van.

INFO: WWW.SOLVAYBUSINESSGAME.COM 
HTTP://VIMEO.COM/109283203 
WWW.FACEBOOK.COM/SOLVAY
BUSINESSGAME
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TAKE-OFF
S H O E S

WIN 10 PAAR SCHOENEN

Zet het nieuwe academiejaar in met 1 van de 
10 paar gratis NIKE schoenen! Word als de blik-

sem fan van onze facebookpagina, deel onze 
wedstrijd met je vrienden, en vertel ons waarom 

jij één van deze toppers moet winnen! 
De winnaars worden op 1 oktober op facebook 

bekend gemaakt, en mogen hun gratis paar 
NIKE schoenen gaan uitkiezen in de dichtstbij-

zijnde Take-Off winkel.

Surf naar 
www.facebook.com/

TakeOffShoesBelgium 
en ga aan de haal met een 

paar NIKE’s naar keuze.

Er is geen beter excuus dan het begin 
van een nieuw academiejaar om 
jezelf te verwennen met een paar 
nieuwe hippe schoenen, kwestie 
van de schoolbanken met goede 
moed en fancy feet tegemoet te lopen. 
Zorg alvast dat je dit jaar een Guido 
Stadsgids te pakken krijgt, want 
daar staan te gekke kortingsbons in 
die je kan gebruiken in alle Take-Off 
winkels.

WERKMANSSCHOEN WORDT MODE MUSTHAVE
Goed nieuws voor je Dr Martens boots die al enkele jaren onder het 
stof staan in je schoenenkast: de stoere stappers zijn weer helemaal 
terug! Dat stoer & vrouwelijk een geslaagde match is bewijzen sterren 
als Rihanna & Jessica Alba die ze alvast moeiteloos combineerden tot 
een geslaagde herfstoutfi t.  Zoek je een nieuw paar? Take-Off heeft ze 
deze herfst in 5 kleurtjes in de rekken staan, waaronder deze hippe witte 
exemplaren!

CONVERSE PRO LEATHER SUEDE
De legendarische Converse Pro Leather begon zijn faam in 
de basketbalwereld en stond aan de wieg van het moderne 
sneakertijdperk. Voor het najaar van 2012 is de constructie 
van de Pro Leather Suede geperfectioneerd. Door een een-
voudiger ontwerp heeft de schoen een meer gestroomlijn-
de vorm gekregen. Er is een EVA-voering toegevoegd voor 
meer comfort en een lichtvoetig gevoel. De schoen is ver-
krijgbaar in verschillende gedurfde kleurstellingen. 

Check de speciale Converse Pro Leather campagne 
bij Take Off!

DE SLEEHAK VEROVERT 
DE STRAAT

De sleehak is al een tijdje helemaal in, en zal 
ook volgend seizoen van de partij zijn! Onze 
herfst/wintercollectie bevat alvast enkele hippe 
exemplaren, zoals deze van Buffalo.

NIEUWE TREND: 
LONGBOARDEN

Helemaal hip: het longboard! Dit 
langere broertje van het skate-
board is geïnspireerd op een surf-
plank, en dient voornamelijk om 
langere afstanden af te leggen. 
Mét hippe sneakers natuurlijk! 
Zien we jou binnenkort ook naar 
de les zoeven op 4 wieltjes? Bij 
de Gentse longboardcrew Fam-
boo Fitches kunnen ladies met 
een longboard alvast terecht om 
samen te oefenen! Foto: Ruby 
Moeyersons

VANS MET STIP OP ÉÉN
Elke zichzelf respecterende sneakerfan heeft ze in minstens één 
hip kleurtje of vrolijke print in de schoenkast staan: Vans. 
Een nieuw seizoen is een goed excuus voor een nieuw paar 
schoenen, en Take-Off heeft de populaire sneaker in een ontel-
bare reeks kleurtjes in de rekken liggen.
Geknipt voor een warme herfstlook vinden wij dit Portkleurig 
exemplaar, maar felrood, ijsblauw, hot pink en hip groen zijn 
ook absolute seizoenstoppers.

FRED PERRY DOET HET (WEER) 
MET RAF SIMONS

Het is ondertussen al even bekend dat Fred Perry Raf Si-
mons opnieuw in de arm neemt voor een Spring/Summer 
capsulecollectie. Onlangs lekte een kleine preview van de 
ontwerpen, waarin vooral de polo centraal staat. Toch zijn 
wij razend benieuwd of Raf Simons zich deze keer aan een 
paar hippe designersneakers waagt! Onderstaand exem-
plaar is alvast beschikbaar in onze winkels voor deze herfst!

NIKE NIET ALLEEN 
SPORTIEF

Dat je met Nike’s menig ten-
niscourt of voetbalveld com-
fortabel kan trotseren, be-
wijzen gezichten als Serena 
Williams of Lionel Messi, maar 
laat je niet misleiden door dit 
sportieve kantje! Nike heeft 
wel degelijk troeven in huis 
om ook de rasechte fashio-
nista’s onder jullie tevreden 
te stellen, zoals deze sneakers 
met gewaagde luipaardprint. 
Waar te verkrijgen? Bij Take-
Off natuurlijk.

VANS MET STIP OP ÉÉN
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