
INFO

BANNERING

Leaderboard

Medium 
rectangle

Banner

Wide Skyscraper

728 px breed/de large x 90 px hoog/dehaut

300 px breed/de large x 250 px hoog/dehaut

468 px breed/de large x 60 px hoog/dehaut

160 px breed/de large x 600 px hoog/dehaut

Sticky 160 px breed/de large x 600 px hoog/dehaut

AFMETINGEN

MAX. BESTANDSGROOTTE

DIMMENSIONS

POIDS MAXIMAL DES IMAGES

-  40 kB
-  50 kB (wide skyscraper & sticky)

-  40 kB
-  50 kB (wide skyscraper & sticky)

TYPE FILE(S) TYPE DE FICHIER(S)

GIF, JPEG, SWF*(max. flash versie 10.1)
*Flash- en backupfiles 
Daar de advertentie op de mobiele site wordt doorge-
plaatst, moet er VERPLICHT een backup file (GIF of JPEG) 
geleverd worden bij de Flash file (SWF).

GIF, JPEG, SWF*(max. flash versie 10.1)
*Flash- en backupfiles 
Daar de advertentie op de mobiele site wordt doorge-
plaatst, moet er VERPLICHT een backup file (GIF of JPEG) 
geleverd worden bij de Flash file (SWF).

ANIMATIE ANIMATIONS

Max. 3 rotaties binnen max. 15 sec., daarna stop. Max. 3 rotations en un maximum de 15 sec., ensuite arrêt.

GELUID (FLASH) SON (FLASH)

-  Mouse over = geluid ON, Mouse out = geluid OFF
-  ON/OFF knop voorzien

-  Souris over = son ON, souris out = son OFF
-  Prévoir un bouton ON/OFF 

GELUID (FLASH) SON (FLASH)

on(release){
  getURL( _root.clickTAG,”_blank”);
}

on(release){
  getURL( _root.clickTAG,”_blank”);
}

TARGET URL

URL moet aangeleverd worden via een txt bestand. L’URL doit être accompagné d’un fichier txt.

TARGET URL

OPGELET: Er worden geen animated GIF files meer aanvaard in 
onze nieuwsbrieven. Outlook 2010 en hoger toont namelijk enkel de 
eerste frame en dus niet de volledige animatie. Voor nieuwsbrieven 
enkel GIF of JPEG.

ATTENTION: Les GIF animés ne sont plus accepté dans nos 
newsletters. Outlook 2010 et plus récent ne montrent 
plus que le premier frame et donc plus l’animation 
en entier. Pour les newsletter, seulement GIF of JPEG.



INFO

 ADVERTORIAL

AFMETING AFBEELDING DIMENSIONS DES IMAGES

minimum 150 pixels breed x 150 pixels hoog minimum 150 pixels de marge x 150 pixels de haut

MAX. BESTANDSGROOTTE POIDS MAXIMAL DES IMAGES

150 kB 150 kB

ANIMATIE ANIMATIONS

Max. 3 rotaties binnen max. 15 sec., daarna stop. Max. 3 rotations en un maximum de 15 sec., ensuite arrêt.

GELUID (FLASH) SON (FLASH)

-  Mouse over = geluid ON, Mouse out = geluid OFF
-  ON/OFF knop voorzien

-  Souris over = son ON, souris out = son OFF
-  Prévoir un bouton ON/OFF 

GELUID (FLASH) SON (FLASH)

on(release){
  getURL( _root.clickTAG,”_blank”);
}

on(release){
  getURL( _root.clickTAG,”_blank”);
}



TELEVISION

9× 500.000 B2C

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL/ENVOI DE MATERIEL DIGITAL

1. AANLEVEREN AFGEWERKTE BILLBOARDS

Voor een vlotte afhandeling dient de aangeleverde 
billboard te voldoen aan volgende voorwaarden.
 • Resolutie: 1080i/50
 • Container: Apple ProRes of MXF
(Na overleg kan er voor de container MP4 in de 
codec h264 gekozen worden)

Effective Media dient materiaal voor antenne 
goed te keuren, dit in functie van wettelijke en 
interne guidelines. 

2. AANLEVEREN MATERIAAL PRODUCTIE

Ter garantie van de kwaliteit van de interne pro-
ducties, vragen wij u zo gedetailleerd mogelijk 
beeldmateriaal in de hoogste resolutie te bezorgen. 
Onderstaande guidelines kunnen hierbij helpen. 

Video
 -  Resolutie: 1080i/50 

Container: Apple ProRes of MXF 
(Na overleg kan er voor de container MP4 in 
de codec h264 gekozen worden)

 -  Audio  
WAV-formaat, 48kHz, 1>6 bit

 -  Logo’s 
Geanimeerd: Targa sequentie met fill & matte, 
Resolutie: 1080i/50 
Stills: formaten .EPS/.PSD/.AI/.TGA,  
resolutie: minimum 320 DPI

3. PRODUCTIEBUDGET

Elk budget is project-specifiek.  Effective Media 
verbindt zich er toe de creatie met zorg/detail te 
produceren.
 

4. LEVERING

Materiaal mag geleverd worden t.a.v.

Effective Media
Sharon Waumans
Z.1. Researchpark 20
1721 Zellik
Sharon.waumans@effectivemedia.be

Of aanleveren via FTP
Vereiste software: eender welke FTP-client.
Werkwijze: 
- Inloggen via een FTP-client 
- IP-adres van onze server: mail.effectivemedia.be 
- Login: fbuser - Paswoord: XfjaALhy

Alle nodige files eenvoudigweg slepen of kopiëren 
naar de doelmap op onze server. Graag een be-
vestigingsmail sturen na aanlevering.
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