
AANLEVERSPECIFICATIES 

DRUKWERK



Zelf ontwerpen en drukken

De producten die u zelf laat drukken en die ter plekke 

ingehangen of  bevestigd moeten worden, dient u  

minimaal 2 dagen voor het evenement aan te (laten) leveren.

Als verzendadres voor de producten kunt u het volgende 

aanhouden:

Theater & Congres Orpheus

T.a.v. ‘naam evenement en evenementdatum’

Churchillplein 1

7314 BZ Apeldoorn

 

Zelf ontwerpen en door Orpheus laten drukken

Wij bestellen graag uw drukwerk. Zo bent u ervan verzekerd 

dat dit op tijd, op de juiste plek aankomt!

De bestanden voor het drukwerk dient u minimaal 2 weken 

voor het evenement aan te leveren bij uw eventmanager.

 

Bestandstype

Certified PDF, zonder snijranden.

 

Aanleverspecificaties

Reclameposters (A0 posters in de foyers)

DPI: minstens 300

Formaat: 841 x 1189 mm (bxh)

Toiletvertising (A3 posters op alle toiletdeuren)

DPI: minstens 300

Formaat: 297 x 420 mm (bxh)

Groot spandoek in ons Grand Café

DPI: minstens 150

Formaat: 1900 x 2800 mm (bxh).

Houd rekening met een zoom van 8 cm voor de roede.

Banier (In de vijver bij Entree West)

DPI: minstens 150

Formaat: 4350 x 2200 mm (bxh)

Let op:

Houdt rekening met een 3 mm snijmarge/afloop aan alle 

zijkanten van de posters en 10 mm snijmarge/afloop voor het 

spandoek en de banier.

Daarnaast raden we aan belangrijke teksten minstens 3 cm 

van de rand te plaatsen, in verband met de breedte van de 

kliklijsten.

Aantallen posterframes

 

A0 posters

Bijvoet & Holt Foyer

Entree Zuid Buiten: 9

Entree Zuid Binnen: 13

 

Nieuwe Foyer

Entree West buiten: 12

Entree West binnen: 12

 

Restaurant: 11

Artiesteningang: 8

 

Toiletposters

Bijvoet & Holt Foyer

Entree Zuid begane grond en balkon: 21

 

Nieuwe Foyer

Entree West: 35

Restaurant / Grand Café: 17

DRUKWERK Aanleveren

orpheus.nl/congres

Wilt u gebruik maken van de displaymogelijkheden in en rondom Orpheus? Overleg dan met uw eventmanager welk product het 

beste bij uw evenement past. U kunt uw drukwerk zelf bestellen bij uw vaste leverancier en vervolgens laten bezorgen. Het is ook 

mogelijk om de drukbestanden aan te leveren bij Orpheus; dan verzorgen wij de bestelling voor u.



orpheus.nl/congres

Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn


