Themanieuwsbrief
In de nieuwsbrief belichten wij maandelijks een specifiek thema. Binnen dit thema
nemen wij maximaal drie commerciële items op. De themanieuwsbrief wordt op
een vaste datum in de maand verzonden naar een relevante selectie van het
adressenbestand. Adverteren kan met een nieuwsbriefvermelding.
Mogelijke thema’s
Maand

Thema

Varianten

Februari

Negenmaandenbeurs

Zwanger en baby

Oktober

Spelen

Baby en kind

November

Financiën

Zwanger, baby en kind

Doelgroep
Varianten

Oplage

Zwanger themanieuwsbrief

circa 50.000 adressen (zwangere vrouwen)

Baby themanieuwsbrief

circa 60.000 adressen (ouders met een kind van 0 tot 1 jaar)

Kind themanieuwsbrief

circa 240.000 adressen (ouders met een kind van 1 t/m 4 jaar)

De oplage van de Kind themanieuwsbrief is lager dan de andere versies. De reden is dat de bestanden waar deze
nieuwsbrieven naar worden verzonden op elkaar worden ontdubbeld. Alle themanieuwsbrieven worden
maandelijks op één dag verzonden.
Verzend- en materiaaldata themanieuwsbrieven 2017
feb
okt
nov
Themanieuwsbrief

15-02

17-10

21-11

Deadline input

31-01

03-10

07-11

Exclusieve themanieuwsbrief
In deze nieuwsbrief bepaalt een adverteerder zelf het thema voor de nieuwsbrief en de inhoud voor twee tot drie
commerciële items. De exclusieve themanieuwsbrief wordt verstuurd op een specifiek gekozen moment, aan een
relevante doelgroep.
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Aanleveradres
materiaal@wij.nl
Let op: de mailcapaciteit van WIJ Special Media BV bedraagt maximaal 10 MB per e-mailbericht!
Voor vragen kunt u mailen naar materiaal@wij.nl of contact opnemen met Jacquelijn van Ammers via telefoonnummer
0229 – 21 26 72.

Aan te leveren materiaal
Tekst
De tekst dient maximaal 60 woorden lang te zijn (inclusief titel). De tekst die wordt aangeleverd, zal worden geredigeerd
door onze redactie.
De tekst moet altijd voldoen aan de volgende voorwaarden:
 Geschreven in de “je” vorm.
 Gericht op de doelgroep:
o Zwanger nieuwsbrief: zwangere vrouwen
o Baby nieuwsbrief: vrouwen met een kind van 0 tot 1 jaar
o Kind nieuwsbrief: vrouwen met een kind van 1 tot 5 jaar
De tekst dient aangeleverd te worden in:
 Microsoft Word
 TXT-formaat

Beelden
Graag aanleveren op het formaat: 360 x 255 pixels.
Let daarnaast op de volgende zaken:
 JPEG compressie moet tussen 75% en 100% zijn, anders worden de randen in de afbeelding te korrelig (alleen
bij afbeeldingen groter dan 1500 pixels hoog of breed mag dit percentage minder zijn (25% t/m 75%).
 Logo’s en andere merkkenmerken altijd aanleveren in EPS formaat.
 Bij voorkeur hoge resolutie beelden aanleveren.
Beelden kunnen aangeleverd worden in de volgende bestandstypes:
 JPG / JPEG
 PNG
 EPS
 Adobe Illustrator (AI)
 PDF
 GIF
NB: Indien u een ander bestandstype in uw bezit heeft, overleg dan altijd eerst met WIJ Special Media BV of dit
bestandstype bruikbaar is.

Link
Wij raden aan om in de vermelding één link op te nemen naar uw eigen site. Wij hanteren per vermelding een maximum
van twee links. Deze link moet bij de tekst worden aangeleverd. Tevens moet in de tekst worden aangegeven waar de
link moet worden geplaatst. Indien u de campagne op uw eigen site wilt doormeten, dient u de link te voorzien van een
meettag.
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