CONTENT RICHTLIJNEN DAILY DATA BYTES
Plaats een artikel in Daily Data Bytes – redactionele richtlijnen
De redactie van Daily Data Bytes (DDB) streeft naar het aanbieden van kwaliteit in
berichtgeving aan de lezers. Daarom is een aantal richtlijnen opgesteld.
Content
• Artikelen het liefst in het Nederlands indienen, maar afhankelijk van afzender en bereik,
zijn Engelstalige artikelen toegestaan.
• DDB streeft naar exclusiviteit van inhoud, behoudens voor persberichten die voor meer
media zijn bedoeld. Exclusiviteit geldt derhalve voor blogs, columns, artikelen,
whitepapers, etc. die speciaal zijn vervaardigd voor publicatie in DDB, zij het op verzoek
of aangeleverd.
• DDB aanvaardt geen gekopieerde inhoud van eigen of andermans artikelen of materiaal
waarop volgens de Nederlandse wet copyright zit. Dient dus alleen origineel werk in, dat
tevens uw eigendom is.
• Maak geen reclame voor uw bureau, methoden, producten en vermijd commerciële
bijdragen.
• Schrijf zakelijk en geef de feiten weer.
• Spendeer een paar minuten aan het controleren van spelling en grammatica.
• De redactie zal alleen inhoud goedkeuren die verband houdt met onderwerpen die
relevant zijn voor het vakgebied, de lezers, de site en de nieuwsbrief.
• We bieden ook de mogelijkheid tot redigeren of schrijven van de tekst (vergoeding in
overleg). Neem contact op met de redactie@dailydatabytes.nl.
Specificaties tekst
• Titel
• Inleiding van max. 50 woorden
• Een artikel telt max. 300 woorden. Aanleveren in Wordbestand
• Bronvermelding, auteur en url naar eigen website
Specificaties beeld
• Minimaal 1920x1080px
• Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: beeld 1920x1080px
• Lage resolutie: 72 dpi
• Beeld graag in landscape aanleveren
• Max. 3 tekstondersteunende visuals
• Aanleveren via WeTransfer
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Advertorials in Daily Data Bytes
1. Heb je meerdere beelden beschikbaar? Deze ontvangen wij graag!
Tip: uit onderzoek is gebleken dat beeld met personen aantrekkelijker is dan alleen
productbeeld.
2. Het gebruik van warme kleuren en sfeerbeeld hebben sterk onze voorkeur. Grote logo’s
en prijzen in afbeeldingen raden we af.
3. Overleg met de redactie als u twijfelt welke aspecten de lezers van Daily Data Bytes
zullen aanspreken.
4. Houd het kort en bondig en laat in de briefing duidelijk weten wat je in de advertorial
terug wilt zien. Dat scheelt werk voor de redacteur én voor jullie zelf, want de kans is
groot dat de advertorial dan meteen goed is.
5. We bieden ook de mogelijkheid tot redigeren of schrijven van de tekst (vergoeding in
overleg). Neem contact op met de redactie@dailydatabytes.nl.
Specificaties tekst
• Titel
• Inleiding van max. 50 woorden
• Een artikel telt max. 300 woorden. Aanleveren in Wordbestand
• Bronvermelding, auteur en url naar eigen website
Specificaties beeld
• Minimaal 1920x1080px
• Optie tegen meerprijs nieuwsbrief: beeld 1920x1080px
• Lage resolutie: 72 dpi
• Beeld graag in landscape aanleveren
• Max. 3 tekstondersteunende visuals
• Aanleveren via WeTransfer
Video
Indien gewenst kan een video verwerkt worden in de advertorial
Aan te leveren als Youtube-link, Vimeo link
Redactie Daily Data Bytes, september 2020
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