DIGITALT
Teknisk specifikation

DISPLAY
Exempel på annonsformat för displayannonsering: 3:e part script, HTML5, jpg och gif.
Annonsstorlek enligt respektive produkt/format i orderbekräftelse.
Laddning av filer tyngre än angiven maxvikt är endast tillåtet om det aktiveras genom klick eller i afterload.
För videobanner genom 3:e part script gäller följande: 3:e parts script genom godkänd leverantör.
Streaming av tyngre filer är endast tillåtet om streamingen aktiveras vid on-mouse-over med delay på minst
3 sekunder eller genom klick. Streamat material måste innehålla stopp-/pausknapp.
Vid användning av ljud måste det finnas en start- och stoppknapp. Ljudet ska vara avslaget vid start och
måste aktiveras av användaren. Gällande HTML5 (se denna länk) med clickTag enligt IAB standard.
Maxvikt för samtliga displayformat: 150 kb

HELSIDA
Dynamisk helsida är rekommenderat format gällande helsideslösning. Se sid 2 i detta dokument.
Layoutrekommendationer:
Placera aldrig logotyp, CTA eller annat viktigt budskap i nederkanten på materialet (ca 40-60pixlar).
Observera att all stängfunktion produceras av oss och annonsör ska EJ producera detta.
OBS! Material kan EJ distribueras från 3:e parts script eller i HTML5. Endast mätning genom 3:e parts script
(impressions och klick).

ÖVRIGT
Materialet ska vara oss tillhanda minst tre dagar före kampanjstart. Annonserna ska fungera i dom mest
vanliga aktuella versioner av webbläsare, vilket testas och säkerställs av annons-producenten.
Tänk på att du som annonsör ansvarar för att materialet är korrekt när det skickas till oss.
Ett korrekt material är en förutsättning för att din kampanj ska starta i tid. Vid övriga specialformat eller
hjälp med produktion, kontakta Mediekompaniet i god tid (7-10 dagar).
Allt material skickas till adops@mediekompaniet.com

DYNAMISK HELSIDA
DYNAMISK HELSIDA
Nedan är en lista av filer som behövs för att kunna skapa en dynamisk helsida med hjälp av Adforms mall i
Adform Studio:
Desktop:
1. Storlek: 1920x1080 px. - Bakgrund [Format: jpg]. Vikt: 200 kB
2. Storlek: 1920x1080 px. - Förgrund [Format: png] transparent. Vikt: 150 kB
Mobil:
1. Storlek: 1080x1920 px. - Bakgrund [Format: jpg]. Vikt: 300 kB
2. Storlek: 1080x1920 px. - Förgrund [Format: png] transparent. Vikt: 150 kB
• Totalt 4 filer [2 till desktop + 2 till mobil]
• 2 olika storlekar [1920x1080 = desktop + 1080x1920 = mobil]
• 2 olika filformat [jpg + png]
(Vänligen skicka inte HTML format då det ej är kompatibelt med vår Adform-mall)
DYNAMISK HELSIDA – Video
Rekommenderade mått och vikter för video i desktop och mobil:
• Videoformat: dimension16:9
• Filtyp: Mp4 • OGV • WebM (OGV • WebM för cross browser support)
Mobil: 10 sek, 1 MB
Tablet: 15 sek, 1,5 MB
Desktop: 20 sek, 2 MB

