
Specificaties advertenties en commercials  
Pinksterconferentie 2022

ADVERTENTIES 

OPWEKKING MAGAZINE 

Advertenties voor Opwekking Magazine dienen digitaal aangeleverd  

te worden in pdf formaat en in een resolutie geschikt voor drukwerk  

(min. 300 dpi).

 1/4 pagina advertentie (staand): 90 x 132 mm (bxh)

 1/2 pagina advertentie (liggend): 185 x 132 mm (bxh)

 1/1 pagina advertentie (A4): 185 x 270 mm *

*  Een 1/1 pagina advertentie kan aangeleverd worden als een  

aflopende advertentie. De advertentie heeft dan een formaat van  

210 x 297 mm en moet voorzien zijn van minstens 3 mm afloop  

en snijtekens.

YOUTH.OPWEKKING

A6 advertentie in flyer Youth.Opwekking.

Staand 105 x 148 mm

Reserveringen:  tot en met 15 april 2022

Aanleveren:   voor 1 mei 2022

Via:    advertenties@opwekking.nl  

Contactpersoon:  Maartje Dekens, maartje.dekens@opwekking.nl  



BANNERS OP HET TERREIN 

De banners moeten volgens de onderstaande formaten  

worden aangeleverd bij Opwekking.

Bestandsformaat: pdf formaat en in een resolutie geschikt  

voor drukwerk (min. 300 dpi).

Reserveringen:  tot 1 mei 2022

Aanleveren:   voor 6 mei 2022

Via:    advertenties@opwekking.nl  

Contactpersoon:  Conja Monden, conja.monden@opwekking.nl

Boulevard  194 x 200 (bxh)

Jongerenterrein  194 x 200 (bxh)

Tienerterrein  127 x 140 (bxh)

Kinderplein  127 x 140 (bxh)

Parkeerterrein  127 x 140 (bxh)

Bannerposter langs de Boulevard op hoogte  244 x 345 (bxh)

BANNER IN DE APP
 

De banners moeten worden aangeleverd volgens de volgende specificaties:

320*100 px (liggend) +  640*200 px

JPEG of GIF optimized for web opgeslagen 

Aanleveren:   voor 1 mei 2022 (wat eerder binnen is wordt al eerder geplaatst)

Via:    advertenties@opwekking.nl

Contactpersoon:  Maartje Dekens, maartje.dekens@opwekking.nl 



Specificaties Commercials en Slides  
Pinksterconferentie 2022

SPECIFICATIES COMMERCIAL:

•  Maximale lengte: 20 seconden.

•    Opgenomen in breedbeeld (de standaard beeldverhouding voor 

breedbeeldtelevisies, computerschermen en beamers is tegenwoordig 16:9).

•    Video is compatible met de platformen YouTube en Vimeo en rechten 

(whitelisting) voor deze platformen zijn geregeld.

•  Video is volledig afgemonteerd en kan zonder nabewerking ingezet worden.

•   Goede geluidskwaliteit, opgenomen met een microfoon,  

liefst in een studio (geen opname met telefoon).

•  Audio eisen video: geluid op max -9db afmixen, stereo in wave formaat.

•    Eventuele gebruikte audiotracks zijn royalty-free. (Of de commercial wordt 

voorzien van een document waaruit blijkt dat de rechten geregeld zijn).

•  Commercial niet starten of eindigen met zwart scherm:

    o Commercial starten met still van 1 seconde.

    o Commercial eindigen met bijvoorbeeld logo, ongeveer ½ seconde. 
 

Aanleveren:  voor 6 mei 2022  

Contactpersoon:  Hester Zoutman, hester.zoutman@opwekking.nl

EXTRA SPECIFICATIES COMMERCIAL LED WALL BUITEN:

- Formaat schermen: 3 x 5 meter

- Resolutie: 624 x 1024 pixels

Wij ontvangen de commercial graag op twee manieren:

1.   Als los bestand (bijvoorbeeld via Dropbox Transfer of WeTransfer) dit is voor 

live commercialblokken.

2.   Een URL naar de plek waar jullie zelf de commercial openbaar hebben staan, 

bv op je eigen YouTubekanaal of website. Dit is voor het plaatsen in de app en 

op het digitale platform.  

De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en regelen van eventuele copyrights en 

royalty’s ligt bij de sponsor.



SPECIFICATIES SLIDE

In plaats van bewegend beeld is het ook mogelijk om 2 slides te tonen.  

Een slide staat 5 seconden in beeld. De slides van verschillende adverteerders 

worden achter elkaar geplaatst als een soort TekstTV. Opwekking zorgt  

voor achtergrondmuziek.  

 

Indien je hiervan gebruik wil maken, gelden de volgende voorwaarden: 

•  Elke slide mag 8 woorden bevatten en 1 plaatje. 

•  Een afbeelding moet voldoen aan de volgende standaard: 

    o Aanleveren als JPEG/JPG-bestand. 

    o Ca 1200 x 800 pixels met een resolutie van 150 dpi. 

    o Adverteerder kan geen muziek of voice-over aanleveren. 

SPECIFICATIE SLIDE (LECTUURTENT)

Alleen te boeken voor leveranciers binnen de lectuurtent.

Een slide, 5 seconden in beeld. Opwekking plaatst de slides achter elkaar tot een 

soort TekstTV. Slides worden in een loop getoond.

Indien je hiervan gebruik wil maken, gelden de volgende voorwaarden: 

•  Elke slide mag 8 woorden bevatten en 1 plaatje. 

•  Een afbeelding moet voldoen aan de volgende standaard: 

    o Aanleveren als JPEG/JPG-bestand. 

    o Ca 1200 x 800 pixels met een resolutie van 150 dpi. 

    o Adverteerder kan geen muziek of voice-over aanleveren. 

 

Aanleveren:  voor 6 mei 2022  

Contactpersoon:  Hester Zoutman, hester.zoutman@opwekking.nl


