Streamspots

Formaat
Codec
Lengte
Bitrate
Framerate
Bestandsgrootte
Positie
Clickable
Doorlink

WMV

FLV

1024x576
Standaard WM9
Max. 30 seconden
1789 kbps

1024x576
Standaard Adboe Flash 8 (of hoger)
Max. 30 seconden
1789 kbps
25fps
Max. 2.5 MB
Pre-, mid- en postroll
Ja
URL naar de site

Max. 2.5 MB
Pre-, mid- en postroll
Ja
URL naar de site

Invideo-overlay

Formaat
400x50
Bestands grootte Max. 30kB
Bestandsformaat Flash (swf)*
Doorlink
URL naar de site
*Mag geen streaming video bevatten

Full banner
Formaat

Zwaarte

Video

Audio

468x60 pixels

20 KB (gif, jpg), 40 KB (swf)*

Third party served video is toegestaan
mits extern gehost (max 2mb)

User initiated

*Additionele specificaties voor Flash banners

Leaderboard
Formaat

Zwaarte

Video

Audio

728x90 pixels

20 KB (gif, jpg), 40 KB (swf)*

Third party served video is toegestaan
mits extern gehost (max 2mb)

User initiated

*Additionele specificaties voor Flash banners

(Wide) Skyscraper
Formaat

Zwaarte

Video

Audio

120x600 pixels

20 KB (gif, jpg), 40 KB (swf)*

User initiated

160x600 pixels

20 KB (gif, jpg), 40 KB (swf)*

Third party served video is toegestaan
mits extern gehost (max 2mb)
Third party served video is toegestaan
mits extern gehost (max 2mb)

User initiated

*Additionele specificaties voor Flash banners

Rectangle
Formaat

Zwaarte

Video

Audio

300x250 pixels

20 KB (gif, jpg), 40 KB (swf)*

Third party served video is toegestaan
mits extern gehost (max 2mb)

User initiated

*Additionele specificaties voor Flash banners

Floor ad
Specificaties floorad ingeklapte status:







Achtergrond breedte: 100%
Hoogte: 60 pixels
Middelste deel
Breedte: max. 600 pixels
Hoogte: max. 90 pixels
Click op de afbeelding voor een groter voorbeeld

Specificaties floorad uitgeklapte status:



Breedte: 600 pixels (Middelste deel)
Hoogte: max. 450 pixels

Online Billboard
Specificaties online billboard:



Breedte: 970 pixels
Hoogte: max. 250 pixels

Belangrijk bij rich media advertising












Gebruik van site logo, kleuren en stijl is niet toegestaan.
Geluid mag alleen afgespeeld worden op initiatief van de gebruiker, middels het klikken op
een play-/geluidsknop.
Geen 100% transparante achtergrond (max 50%).
Zorg ervoor dat de CPU niet meer dan 40% wordt belast op een dual-core machine.
FloorAd klapt uit bij een mouse-over met een vertraging van 0,7 seconde.
FloorAd klapt weer in bij een mouse-out.
Rate: max. 30fps.
Animatie: max. 15 sec.
Sluitknop moet duidelijk zichtbaar zijn in de rechterzijde van de ingeklapte floorad.
Het definitieve materiaal dient 5 werkdagen voor livegang te worden aangeleverd.
Zorg altijd voor een tweede statische versie (geen animatie, bijvoorbeeld het laatste frame
van de animerende versie). De animerende variant heeft een frequency cap van 1 per uur. Bij
de overige contacten zal de statische variant worden getoond.

Specificaties nieuwsbrief

Formaat afbeelding
Bestandsformaat
Titel
Tekst
Actietitel
Doorlink

150x90
Gif, jpg
Max. 60 karakters inclusief spaties
Max. 150 karakters inclusief spaties
Max. 45 karakters inclusief spaties
URL naar de site

