specificaties online advertenties
Met de online producten van MYbusinessmedia ligt een
integrale mediacampagne binnen handbereik. Stel zelf een
unieke combinatie van media samen, zodat u de
professionals uit uw branche direct bereikt.
Om uw online advertenties snel en makkelijk aan te leveren,
vindt u hieronder alle technische informatie die u nodig heeft.

Algemene opmerkingen
 Bij iedere opdracht dient u de URL aan te leveren
waarnaar uw online advertentie moet linken.



De resolutie van gif, jpg en png-bestanden hoort 72
dpi te zijn.
SWF files: Flash versie 6 t/m 9, filename mag geen
&, *, /, ? of spaties bevatten
Om het aantal clicks te kunnen tellen dient de .swf
file te zijn voorzien van een
Versie ActionScript 2.0:
button actie met dit stukje action script:
on (release) {
getURL (_level0.clickTAG, "_blank");
}
Versie ActionScript: 3.0:

Link_1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,
function(event: MouseEvent): void {
var sURL: String;
if ((sURL = root.loaderInfo.parameters.clickTAG)) {
navigateToURL(new URLRequest(sURL), "_blank");
}

}
)

Bannering Sites
(niet RichMedia banners)
Leaderboard:
Formaat:
Bestandsgrootte:
Bestandsformaten:
Large Rectangle:
Formaat:
Bestandsgrootte:
Bestandsformaten:
Full Banner:
Formaat:
Bestandsgrootte:
Bestandsformaten:

728 x 90 px
max. 99 Kb
gif (animated en non-animated), jpg,
swf

336 x 280 px
max. 99 Kb
gif (animated en non-animated), jpg,
swf

468 x 60 px
max. 99 Kb
gif (animated en non-animated), jpg,
swf

Logo Link:
Deze bestaat uit uw logo met daar achter uw bedrijfsnaam of pay-off
Formaat:
60 x 30 px + 40 tekst karakters, incl
spaties
bedrijfsnaam of pay-off
Afbeelding/logo:
Bestandsgrootte:
max. 99 Kb
Bestandsformaten:
gif (non-animated), jpg
Tekst:
in Word aanleveren

Bannering Nieuwsbrieven
Advertorial (beeldadvertorial)
Formaat:
135 x 200 px
Bestandsformaten:
gif (non-animated), jpg
geen SWF formaat mogelijk
Bestandsgrootte:
max. 99 Kb
Advertorial XL* (beeldadvertorial)
Formaat:
235 x 195 px
Bestandsformaten:
gif (non-animated), jpg
geen SWF formaat mogelijk
Bestandsgrootte:
max. 99 Kb
*alleen mogelijk voor engineersonline, A&B en machineveiligheid
Tekstadvertorial
Afbeelding:
Bestandsformaten:
Bestandsgrootte:
Tekst:

Full Banner:
Formaat:
Bestandsgrootte:
Bestandsformaten:

75 x 75 px
gif (non-animated), jpg
geen SWF formaat mogelijk
max. 50 Kb
in Word aanleveren:
kopregel: max. 45 karakters
bericht: max. 200 karakters
(aantal karakters is incl spaties)

468 x 60 px
max. 99 Kb
gif (non-animated), jpg
geen SWF formaat mogelijk

Sponsored video
Video’s:
Bij voorkeur ontvangen wij een YouTube url van de door u
geplaatste video op YouTube. Wij embedden dan uw video op
onze website.
Filmpjes van gemiddeld 30 seconden worden over het algemeen
het best bekeken. We adviseren dan ook de filmpjes kort te
houden (maximaal 60 seconden)..

specificaties online advertenties
Bedrijfsprofiel /
Focus op toeleverancier
Aan te leveren:
Branche (keuze conform rubricering site en invullen indien van
toepassing)
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
Website (URL)
E-mailadres bedrijf
Bedrijfsomschrijving:
in Word aanleveren, max 1000 karakters
Logo:
Formaat: max. 160 x 80 px in jpg of gif.
Afbeeldingen (niet op iedere site van toepassing):
Max 3 foto’s met een formaat van max. 800 x 600 px en een
bestandsgrootte van max. 500 Kb in jpg of gif (non-animated).

Focus op product
(alleen voor Vraag en Aanbod NL)
Aan te leveren:
Sector (keuze conform rubricering site en invullen indien van
toepassing)
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
Website (URL)
E-mailadres bedrijf
Bedrijfsomschrijving:
Bij voorkeur in Word aanleveren
Logo:
Formaat:

max. 160 x 80 px in jpg of gif

Afbeelding:
Formaat
Bestandsgrootte

max. 800 x 600 px
max. 500 Kb in jpg of gif (non-animated)

Vacatures
Aan te leveren:
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Functietitel
Functieomschrijving
Locatie
Salarisindicatie
Type dienstverband
Opleidingsniveau
Email contactpersoon
Tekst: in Word aanleveren
Logo:
Formaat max. 160 x 80 px in jpg of gif

Product van de maand
Aan te leveren:
Kopregel:
Inleidende tekst:
Verdere bericht:

max. 40 karakters tekst
max. 150 karakters tekst
max. 1000 karakters tekst
(aantal karakters is incl spaties)

Afbeeldingen (max. 3):
Bestandsformaten:
Bestandsgrootte:

jpg, gif, png
max 2 Mb

Toepassing in beeld
(alleen voor Vraag en Aanbod NL)
Aan te leveren:
Titelvermelding voor de toepassing max. 14 karakters
Afbeelding:
Formaat:
Bestandsgrootte:

max. 800 x 600 px
max. 2 Mb in jpg of gif (non-animated)

specificaties online advertenties
Partnermailing
Uw partnermailing kan door MYbusinessmedia worden opgemaakt. Of u kunt uw partnermail zelf in HTML aanleveren.
Let dan wel op de onderstaande specificaties. HTML voor partnermailingen is anders dan HTML voor bijvoorbeeld een website. Dit
komt doordat e-mail clients heel anders met HTML omgaan dan browsers.
Partnermailing HTML Specificaties:


















De pagina moet volledig opgebouwd worden met tabellen. Lay-outs op basis van CSS of frames worden niet opgepikt.
Het advies is om de breedte van de pagina te beperken tot 650 pixels.
Bovenaan de nieuwsbrief en onderaan moeten standaard service teksten van MYbusinessmedia komen (wordt door
MYbusinessmedia gedaan)
Images en dergelijke kunnen door de klant zelf gehost worden of door MYbusinessmedia. In beide gevallen raden we aan de
images niet groter dan 150kb te maken. Emailclients zijn traag in het downloaden van images en dit levert vertraging op.
Background images kunnen niet gebruikt worden, zowel in CSS niet als gewoon in HTML. Outlook 2007 filtert deze helemaal
weg.
Geen externe Style Sheets : Externe stylesheets (cascading style sheets) worden door de meeste webmail clients verwijderd,
gebruik in plaats daarvan het ‘style=’ attribuut van HTML of plaats de <style> in de <head>. Het is niet nodig om deze
definitie ook in de <body> te zetten.
Plaats comment tags om de stylesheets heen:
<style><!--[stylesheets] --></style> Dit doet u om er voor te zorgen dat er bij het inladen van de tekst in de tekstversie van
een bericht in onze e-mail marketing applicatie (Mailplus), niet de style sheet als tekst wordt gezien.
Neem alle definities voor fonts op in de TD tag. Gebruik hiervoor geen aparte tag zoals de paragraaf tags <p>. Let op dat dit
ook toegepast wordt voor de links. Indien er geen inline css is aangegeven, zal niet de juiste kleur voor de links worden
weergegeven. (<a> tag)
Geen (Java)scripts en Flash gebruiken, aangezien dit gefilterd wordt door verschillende e-mail programma’s. Het wordt
aangeraden de totale grootte van het e-mail template (inclusief afbeeldingen) onder de 150 Kb te houden.
Gebruik alleen images die geschikt zijn voor het web (gif, jpeg). PNG kan ook, maar dan ZONDER transparantie i.v.m. IE /
outlook bug. Let op dat het kleurformaat RGB is en geen CMYK.
Alle <IMG> tags moeten een breedte (width="") en hoogte (height="") hebben. Hierdoor is de e-mail ook goed leesbaar als
geen plaatjes worden geladen.
Gebruik geen achtergrond afbeeldingen. Niet alle e-mailclients kunnen hiermee overweg.
Gebruik geen Word / Office producten voor het genereren van HTML. Dit levert geen nette / schone HTML op.
Gebruik voor de Line-height geen vaste px maar % waardes. Dit omdat bij de keuze voor een groter font de regel uiteraard
even hoog blijft.
Gelieve de volgende HTML-tags niet te gebruiken. Dit omdat niet alle e-mailclients hiermee overweg kunnen: div, span,
colspan, rowspan.

Partnermailing opmaak door Mybusinessmedia (let op meerprijs)
Header image:
Bestandsgrootte:
Tekst bedrijfsinformatie:
Links
Kleurcodes
Speciale wensen/eisen
Beeldmateriaal

748 px breed
max. 150 Kb
in Word aanleveren
apart aangeven welke urls gebruikt moeten worden om te linken
in RGB
duidelijk in de opdracht aangeven
max. 150 Kb jpg, gif (non-animated)

Sponsored mailing
Aan te leveren:
Afbeelding:
Tekst:

afbeelding 1e artikel 166 px breed in png, jpg of gif (non-animated), geen swf mogelijk
afbeelding 2e en 3e artikel 150 px breed in png, jpg of gif (non-animated), geen swf mogelijk
kopregel: max. 52 karakters (incl spaties)
bericht: max. 250 karakters (incl spaties)
URL waar item naartoe moet verwijzen
Indien gewenst: bedrijfsgegevens en uw logo voor “Sponsored by”

Standaard worden 3 artikelen van de klant geplaatst gecombineerd met 3 redactioneel onafhankelijke artikelen.
Plaatsing van een eventuele full banner in overleg met uw Accountmanager.

It’s my business
Voor vragen m.b.t. het aanleveren van advertentiemateriaal kunt u
contact opnemen met uw Orderbegeleider of Accountmanager.
Tel: 0570-504300
E-mail: orders@mybusinessmedia.nl

