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Tekniske oplysninger
- online
Bannerspecifikationer
Produkt

  

Fil vægt   Animation  

Loops

Streaming

Ramme*

336x280

Artikelbanner		

60kb

45 sek

max 5

max 45 sek

1 pixel

950x200

Leaderboard		

60kb

45 sek

max 5

max 45 sek

1 pixel

336x600

Dbl. skyskraber		

60kb

45 sek

max 5

max 45 sek

1 pixel

* 1 pixel ramme er krævet på alle bannere med hvid eller transparent baggrund

Mobil - Banner specifikationer
Formater
320x80

Fil vægt Gif/Jpeg Loops
320x160

320x320

728x90		

40kb

max 5

Ramme*
1 pixel

Ejerskab med wallpaper
ash (Kb)

Gif / Jpeg (Kb) FPS (max)Animation,

Bredde,Højde, Flash (Kb) Gif/Jpeg (Kb)
		
pixels pixels

FPS (max)

Animation, sek.

Top, take over		

950

200

60

50		

25		

45

Artikelbanner, takeover

336

280

60

50		

25		

45

Wallpaper, Take over		

2560

1440

N/A

200		

N/A		

N/A

Vær opmærksom på at de midterste 980 pixels af
wallpaperet ikke vil være synlige.
Det kreative hovedbudskab på wallpaperet bør holde sig
indenfor de første 150 pixels på begge sider af det valgte
cutout, - se markering.
Et areal på omkring 160x600 pixels vil blive klikbart på
begge sider.
Rekvirer evt. en skabelon.
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Ejerskab med interstital
ash (Kb)

Gif / Jpeg (Kb) FPS (max)Animation,

Bredde,Højde, Flash (Kb) Gif/Jpeg (Kb)
		
pixels pixels

FPS (max)

Animation, sek.

Top, take over		

950

200

60

50		

25		

45

Interstitial		

600

400

100

100		25		

45

Interstitial må maks være 600 x 400 pixels.

950x200

Topbanneret kører 100% SOV og intersitial kører i max
30 sekunder og med frekvens 1 pr. dag

600x400

Fil-formater

Expandable bannere

Vi modtager gif, jpg, png eller 3. parts tags.

Skal expande og kollapse med mouseover og
mouse-out.

HTML5 bannere leveres som 3. parts tags.
3. parts tags eller materiale som hostes eksternt,
skal være HTTPS / SSL-kompatible.
Ved levering af HTML5-materiale, skal disse overholde Google Ad Manager’s krav for HTML5,
herunder bla. dimensioner og click tag.
Se tekniske krav her

Leveres som 3.parts tag.

Streaming i bannere
• Bannere med streamet video skal aktiveres af
brugeren for at starte - mouse over og stoppes
ved mouse-out eller ved klik.
• Streamingtid for et banner maks. 45 sekunder
• Steaming hentes hos udbyders server.
Computerworld står ikke for streaming. 3.parts
streaming i banneret må max fylde 2,5 MB.

Nyhedsbreve
Fil vægt
				
GIF/Jpeg

Animation

Loops

Computerworld - 750x150			

50 kb		

Nej			

Nej		

Security, Technology, CIO - 750x150		

50 kb		

Nej			

Nej

Morgenbriefing - 640x130			

50 kb		

Nej			

Nej
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Materialedeadline
Materiale skal være modtaget inden kl. 10.00,
tre hverdage før kampagnens påbegyndelse på
kundeservice@cw.dk. .
Bannermaterialet til ejerskaber skal leveres fem
dage før opstart.

Praktisk information
Bannere på Computerworlds sites hostes via
Google Ad Manager.
Computerworld er medlem af FDIM og følger de
gældende retningslinjer herfra.
Annoncebannere til Computerworlds sites må ikke
udformes på en måde, som kan forveksles med
redaktionelt indhold. Såfremt denne regel
tilsidesættes, forbeholder redaktionen sig ret til,
uden varsel at fjerne annoncebanneret fra sitet.
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