AANLEVERSPECIFICATIES

FORMATEN

TECHNISCHE INFO

NIEUWE OOGST.NL MOBIEL & APP
•

Rectangle mobile		

300 x 250

•

Banner mobile			

320 x 100

WWW.NIEUWEOOGST.NL

			
•

Genoemde formaten zijn
breedte x hoogte in pixels

•

Tekens inclusief spaties

•

Afbeeldingen aanleveren als

•

Leaderboard			

720 x 90

(animated).gif, .jpg of .png

•

Header			

970 x 150

Nieuwsbrief alleen stilstaand

•

Billboard			

970 x 250

•

Rectangle			

300 x 250

•

Halfpage			

300 x 600

•

Roadblock			

op aanvraag

•

Floor-ad			

op aanvraag

•

Wallpaper (icm header)		

op aanvraag

•

Advertorialbanner

tag (Weborama templates

• titel 40 tekens • hoofdtekst 300 tekens • onderschrift

op aanvraag) of als ZIP file

10 tekens • afbeelding 298x253 • logo 80 x 80 • URL

met hierin de HTML5

Logolink		

bestanden

•

tekst 2 x 40 tekens • logo 60 x 30
Topbanner		

550 x 90

•

Blockbuster		

550 x 150

•

Advertorial		
hoofdtekst 300 tekens • afbeelding 270 x 175 • URL
Advertorial invulformulier:
www.agripers.nl/advertorial-generator/

NIEUWE OOGST TV

Pre-roll voor nieuwsuitzendingen
aanleveren als .MOV bestand, max. 9 seconden

•

Bumper voor nieuwsuitzendingen
aanleveren transparant logo (PNG) • tekst voor uw voiceover (naam van uw bedrijf en korte inleiding)

•

Banner in video
bestandstype JPG (stilstaand) of GIF • formaat 468 x 60
pixels

•

Bestandsgrootte max 100 kb

•

HTML5 banners:
aanleveren als Third Party

Bestandsgrootte maximaal
1000 kb

DEADLINE & AANLEVEREN

hoofdtitel 45 tekens • subtitel 28 tekens • 		

•

Aanleveren inclusief URL
landingspagina

•

NIEUWE OOGST NIEUWSBRIEF
•

•

Het materiaal kunt u sturen aan:

traffic@agripers.nl.

Vermeld bij het aanleveren
graag de naam van de klant en
de campagne.
Via ons Adportal ontvangt u 2
dagen voor plaatsing (of eerder
op verzoek) een remindermail.
In deze mail zit een link om het
materiaal te uploaden.
ZIP files (HTML5) ontvangen we
graag via WeTransfer.

088 888 67 20 • traffic@agripers.nl • www.agripers.nl

FORMATEN

advertenties online

Website banner formaten (desktop & tablet)

Leaderboard
728 x 90

Rectangle
300 x 250

Half Page of
banner advertorial
300 x 600

Logolink

Header
970 x 150

Floorad

Mobiele banners formaten

Rectangle
300 x 250

Banner
320 x 100

Nieuwsbrief formaten

Topbanner
550 x 90

Blockbuster
550 x 150

Advertorial

Billboard
970 x 250

Wallpaper

