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PRINCIPLE

Guido Magazine offers you the 
possibility to include your flyer, 
file card or samples via  
blistering.

FINISHING

Please contact a technical advisor for the 
realization.

Depending on the kind of sample, the 
manner of delivery will be important as 
well.

With booklets staple or roll fold finishing.

We advise to send some samples for 
testing.

Never placed on the front cover of the 
magazine. Always at the back cover.

BLISTERING

DELIVERY OF SAMPLES

4 weeks before release 
Roularta Printing, 
Sabine Berguin, 
Meiboomlaan 33,  
8800 Roeselare.

Every supply of material should be done by 
both language and edition on a separate 
pallet, accompanied by a note of dispatch 
containing at least the following informa-
tion: the client (Guido), name of the owner, 
Guido Magazine (monthly), date and title 
of the edition in question and language 
for which pallet is intended, name of the 
subject and a reference to the correspon-
ding order number. In the event that there 
are different versions, must be provided a 
separate pallet per version.

Format never larger or thicker than the magazine 
Minimal dimension = W 100 mm x H 150 mm 
Maximum dimension = W 175 mm x H 246 mm

Weight: Maximum 250 gr

Maximum thickness = 12 mm
 
Total thickness, including the magazine = 28 mm
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DELIVERY

You supply text and images
The text in a Word or Notepad file. We will 
provide you with a layout with the text and 
images we receive from you. 
Keep the following items in mind:

 1  Limit the amount of text to the bare minimum. 
For the esthetic point of view and the readability. 
We advise a maximum of 3.420 characters per 
page (spaces included).  You can count the 
number of characters in Word via the Tools-
menu, count characters.

 2  When you use an image of the web, the 
resolution will probably not be sufficient. Also 
keep in mind that there is a copyright-issue. 
Images delivered with a resolution of 72 dpi 
will be converted to a High Resolution image 
(300 dpi). This means that the supplied Low 
Resolution image wille be printed 4 times 
smaller. We trie not the blow up the image, 
because of the loss of quality it brings. We 
recommend to provide us with the original 
footage (minimum 300 pixels per inch). Please 
make sure you have obtained the necessary 
copyrights.

TESTIMONIALS - COPYWRITING
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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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