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1/1 PAGINA AFLOPEND

Formaat 
+ valse snit (afloop)

H 255 mm x B 185 mm
+ 5 mm extra rondom 

2/1 PAGINA AFLOPEND

Formaat 
+ valse snit (afloop)

H 255 mm x B 370 mm
+ 5 mm extra rondom 

1/2 PAGINA NIET-AFLOPEND

Liggend formaat
H 108 mm x B 150 mm

Staand formaat
H 222 mm x B 72,5 mm

Geen afloop of paskruisen nodig

1/4 PAGINA NIET-AFLOPEND

Liggend formaat
H 52,5 mm x B 150 mm 

Staand formaat
H 222 mm x B 36 mm  

Geen afloop of paskruisen nodig

1/1
255 x 185 mm

Paskruisen staan altijd buiten de 5 mm afloop
Tekst & logo’s worden best geplaatst op min. 10 mm van de randen

Gebruikte beelden moeten in hoge resolutie (ideaal 300 dpi / min. 250 dpi op ware grootte) en in CMYK 
ingesloten worden in de PDF (TIFF of EPS)

Lab en RGB kleuren worden automatisch omgezet bij het schrijven van een PDF voor druk 
Steunkleuren (Pantone) dienen omgezet te worden naar CMYK voor het schrijven van de PDF 

Alle gebruikte fonten moeten ingesloten worden in de PDF 

Benoem je PDF als volgt: Productnaam_Klantnaam_Taal (bv. GuidoMagazine_Knorr_NL)

SPECIFICATIES LEVEREN DIGITAAL MATERIAAL

Via e-mail
pub@guidooh.be
(maximale bestandsgrootte 7 Mb)

Via wetransfer
wetransfer.com
(maximale bestandsgrootte 2 Gb)
Stuur een bevestigingsmail naar 
pub@guido.be

5 mm afloop rondom 5 mm afloop rondom

5 
m

m
 a

flo
op

 ro
nd

om

5 
m

m
 a

flo
op

 ro
nd

om

zone voor paskruisenzone voor paskruisen

zo
ne

 vo
or

 p
as

kr
ui

se
n

zo
ne

 vo
or

 p
as

kr
ui

se
n

2 /1
255 x 370 mm

1/2
108 x 150 mm

1/2 1/4

22
2 

x 
72

,5
 m

m

22
2 

x 
36

 m
m

1/4
52,5 x 150 mm



Technische Fiche  GUIDO MAGAZINE I BLISTERING

PRINCIPE

Guido Magazine biedt 
u de mogelijkheid om 
uw flyer, steekkaart of 
staaltjes d.m.v. blister-
verpakking te integreren

AFWERKING

Voor realisatie zeker contact opnemen 
met de technische raadgever

Afhankelijk van de sample is ook 
de manier van aanleveren van belang

Bij magazines geniet of via rolvouw 
afgewerkt

Best steeds enige stalen opsturen 
om te testen

Nooit op de cover (frontpagina) van 
het magazine, bedekking wordt steeds 
achteraan toegevoegd

PLAATSING BLISTER

4 weken voor verschijning 

Leveradres:
Roularta Printing 
Sabine Berguin 
Meiboomlaan 33 
8800 Roeselare

Elke levering van materiaal dient 
per taal en per editie op een apar-
te pallet te gebeuren, verplicht 
vergezeld van een verzendnota 
met zeker volgende gegevens: 
opdrachtgever (Guido), naam van 
de adverteerder, Guido Maga-
zine (maand / datum / titel / taal) 
waarvoor die pallet bestemd is, 
thema en verwijzing naar over-
eenstemmend ordernummer. 
Indien er verschillende versies 
zijn, moet per versie een aparte 
pallet geleverd worden.

Formaat niet groter of dikker dan het magazine zelf
Minimumformaat = B 100 mm x H 150 mm
Maximumformaat = B 175 mm x H 246 mm

Maximumgewicht = 250 gr
Maxiumdikte = 12 mm
Totale maximumdikte inclusief het magazine = 28 mm

TECHNISCHE GEGEVENS LEVEREN VAN DE STAALTJES
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AANLEVEREN VAN HET MATERIAAL

U levert tekst en beeld aan
De tekst staat in een Word of 
klad-blokbestand. Wij maken een 
compositie met de aangeleverde 
tekst en beelden. Hou ook rekening 
met de volgende opmerkingen:

 1  Lever niet te veel tekst aan. 
Te veel tekst leidt vaak tot drukke, 
onaangenaam leesbare pagina’s. 
Gebruik maximum 3.420 tekens 
per pagina (inclusief spaties). 
In Word kunt u het aantal tekens 
tellen via het menu gereedschap > 
tekens tellen (tools > count characters).

 2  Gebruik geen lage resolutiebeelden. 
Wanneer u een afbeelding van het 
internet afhaalt, heeft dat beeld een 
lage resolutie (72 pixels per inch). 
Beelden met een resolutie lager dan 
300 pixels worden niet mooi gedrukt. 
Gelieve beeldmateriaal aan te leveren 
van liefst 300 of min. 250 pixels per 
inch (op het te gebruiken formaat). 
Zorg er zeker ook voor dat u beschikt 
over de auteursrechten van het te 
drukken beeldmateriaal.

TESTIMONIALS - PUBLISCOPIES

LEVEREN DIGITAAL MATERIAAL

  FEBRUARI  |  MAART 2015 69

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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