PUBLICATIES (*)

PRINT

POOLSTOK ZORGT
VOOR TEKST(**),
OPMAAK EN BOEKING

POOLSTOK ZORGT
VOOR OPMAAK EN
BOEKING

DEADLINE AANVRAAG/AANLEVEREN
INFO:

DEADLINE AANVRAAG/AANLEVEREN
INFO:

Maandag 10u00

Maandag 10u00

SPECIFICATIES INFO:

SPECIFICATIES INFO:

Intern goedgekeurde
functieomschrijving (***) aanleveren
in Word
Datum gratis herplaatsing (****) bij
aanvraag meegeven

Tekst aanleveren in Word
Aangeleverde tekst is intern al
goedgekeurd (***)
Datum gratis herplaatsing (****) bij
aanvraag meegeven

ONLINE (*****)

POOLSTOK ZORGT
ENKEL VOOR BOEKING

DEADLINE AANVRAAG:
Maandag 10u00

DEADLINE AANLEVEREN DRUKKLAAR
MATERIAAL:

POOLSTOK ZORGT
VOOR TEKST (**) EN
PLAATSING

POOLSTOK ZORGT
ENKEL VOOR
PLAATSING

DEADLINE AANVRAAG/AANLEVEREN
INFO:

DEADLINE AANVRAAG/AANLEVEREN
TEKST:

min. 3 werkdagen voor publicatie

min. 2 werkdagen voor publicatie

SPECIFICATIES INFO:

SPECIFICATIES INFO:

functiebeschrijving aanleveren in Word

advertentietekst aanleveren in Word

Woensdag 10u00

DOORSTUREN PUBLICTIEMEDIA AAN POOLSTOK
OF
AANVRAGEN VOORSTEL PUBLICATIEMEDIA AAN
POOLSTOK

DEADLINE RESERVATIE MEDIA: woensdag 10u00
DEADLINE AANLEVEREN MATERIAAL: woensdag 12u00

Formaten en technische specificaties
printadvertenties:
KLIK HIER

DOORSTUREN VACATURETEKST VOOR GRATIS ONLINE DOORPLAATSING VANUIT PRINT
UITERLIJK VRIJDAG 10u00 VOOR WEEKEND VAN PUBLICATIE

WWW.POOLSTOK.BE
al dan niet in combinatie met VVSG.be

met credits (******)

ANDERE WEBSITES

zonder credits

LEGENDE
* als het de eerste publicatie is die jouw organisatie via Poolstok doet, ontvangen we bij de aanvraag meteen ook graag volgende gegevens: facturatiegegevens, logo's in hoge resolutie en, indien van toepassing, het huisstijlhandboek dat gerespecteerd moet worden.
** het tarief voor het schrijven van een advertentietekst door Poolstok is 100 euro/u

PRINT:
*** er zijn 2 grafische correctierondes inbegrepen in het standaardtarief voor de opmaak van een vacaturebericht. Extra correctierondes worden aangerekend aan uurtarief. Het is daarom belangrijk dat aangeleverde teksten intern al zijn gevalideerd.
**** publicaties in de grote media (Jobat, De Zondag/Deze Week, Metro) zijn steeds inclusief een gratis herplaatsing binnen max. 6 weken. De voorkeurdatum voor het inplannen van de herplaatsing wordt meteen meegegeven bij de aanvraag.

ONLINE:
***** de verwerkingstijd voor online publicaties bedraagt 2 werkdagen.
****** een publicatie op www.poolstok.be, al dan niet in combinatie met een publicatie op www.vvsg.be, is voordeliger bij aankoop van een bundel jobcredits. De tarieven en mogelijkheden kan je hier raadplegen.

VRAGEN?
Laura en Isabel helpen je met de glimlach
verder: publicaties@poolstok.be

