
Uiting Formaat / Specificaties Zwaarte

E-MAIL NIEUWSBRIEF

Advertorial Titel max 40, body max 320 karakters (incl. spaties)

Fullbanner 468 x 60 pixels max 28 kb

EMERCE.NL

GIF/JPEG creatives + URL

Large rectangle* 336 x 280 pixels max 50 kb

Leaderboard* 728 x 90 pixels max 50 kb

Roadblock twee formaten* 728 × 90 en 336 x 280 pixels max 50 kb

Half page ad* 300 × 600 / 336 × 600 pixels max 100 kb

Billboard* 970 x 250 pixels max 100 kb

**HTML5  creatives

Billboard 970 x 250 pixels max 100 kb

Large rectangle 336 x 280 pixels max 60 kb

Leaderboard 728 x 90 pixels max 50 kb

Half page ad 300 × 600 / 336 × 600 pixels max 95 kb

***Billboard Video 970 × 250 pixels max 95 kb

Mobiel (GIF/JPEG/PNG creatives + URL)

Double size banner 320 x 100 pixels max 40 kb

Halfpage banner 320 × 240 pixels max 40 kb

Overig

Job of the Week Titel max 40, body max 320 karakters (incl. spaties)
Logo van max. 175 x 150 pixels

Advertorial op homepage of 
Case op de homepage (eGuide)

Titel max 40, body max 320 karakters (incl. spaties)
Logo van max. 175 x 150 px

Advertorial tweet Max. 110 karakters + URL (incl. spaties), er wordt expliciet aangegeven 
dat het een commerciële tweet is, bijvoorbeeld met [adv].  
De tweet moet inhoudelijk passen bij Emerce. 

Sponsored content Specificaties op te vragen bij Traffic

Homepage Takeover / Expandable Enkel op aanvraag

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE
BANNERS POSITIE BANNERS OP WEBSITE EN IN NIEUWSBRIEF

*  Desktop banners worden ook mobiel getoond hier gelden alleen afwijkende formaten voor.

**De ondersteuning van Flash loopt door recente aanpassingen in verschillende browsers hard terug. Wij raden daarom het gebruik  
van Flash ook af en willen je erop wijzen dat het gebruik van HTML5 meer mogelijkheden biedt in creatie, veiliger is en op meer  
apparaten en dus door meer consumenten te zien is.

HTML5 creaties dienen door de adverterende partij aangeleverd te worden in de vorm van een adservingcode (javascript tag).  
Voor HTML5 bestanden heeft Emerce geen mogelijkheid deze direct te plaatsen en te hosten.

*** Billboard Video
- Een uiting mag maximaal 3 keer loopen.
- Een uiting moet een duidelijke CTA hebben.
- De duur van een video is maximaal 15 seconden.
- De video mag automatisch afspelen.
-  Geluid van een video staat bij het serveren standaard uit en kan on click  

geactiveerd worden.
- Er dient duidelijk een ‘play’, ‘pauze’ en of ‘stop’ knop aanwezig te zijn.
-  Er dient een duidelijke sluitknop aanwezig te zijn, rechtsboven in de billboard. Klik hier voor een voorbeeld.
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