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RICH MEDIA CAMPAGNES 
MYbusinessmedia biedt haar klanten effectieve multimediale oplossingen voor het realiseren van 
communicatiedoelstellingen. We denken graag met u mee over nieuwe vormen van adverteren en 
bieden naast display advertenties de interactieve mogelijkheden van Rich Media Banner Campagnes. 

Rich Media campagnes zijn online reclame campagnes die door visuele effecten, bijzondere 
formaten en het gebruik van video en audio, opvallender zijn dan reguliere banners. De uitingen 
worden als een laag over de website geprojecteerd (layered ad) en verschijnen in diverse vormen  
en grootte op de pagina. 

n  Veel creatieve mogelijkheden
n  Hoge attentiewaarde
n  Mogelijkheden tot interactie met de bezoeker
n  Impactvergroting van campagne
n  Uitermate geschikt voor campagnes met 
     branding en conversie doelstellingen
n  Hoog rendement

Layer Ad  
• Actie: de uiting klapt automatisch uit bij het openen van de 
 webpagina en  wordt max. 5 seconden getoond. Daarna klapt deze 

terug naar het standaard leaderboard of rectangle formaat.
• formaat: uitgeklapt max. 600x400 pixels 
• Positie: altijd onder de header van de website, met  voor 
 max. 50% een transparante achtergrond.
• Bestandsgrootte: max. 150Kb
• Audio: gestreamed, speelt af door erop te klikken.
• Video: gestreamed,  speelt automatisch af 
• Sluitkruisje: kruis formaat 15x15 pixels met de tekst ‘Close’  

 of ‘Sluit ‘, duidelijk zichtbaar op de achtergrond en geplaatst 
 op de rechter bovenhoek van de advertentie.

Rich Media mogelijkheden   FORMATEN
Het scala aan mogelijkheden is groot. Welk van de onderstaande formaten 
u ook kiest, u bent verzekerd van een hoge attentiewaarde!

Beleef de kracht van Rich Media bannering en kijk ook op 

mybusinessmedia.nl/adverteren bij het kopje ‘online’.



Expandable leaderboard 
•	 Actie: de banner reageert op de cursor van uw muis. De banner klapt uit 
 als uw cursor op de banner staat en klapt in zodra uw cursor van de banner 
 af is. Indien het contact formulier wordt geïntegreerd in de banner, klik dan 
 met uw muis op het ‘sluiten’ kruis.
• Formaat: 728x90 pixels en uitgeklapt max. 728x300 pixels
• Positie: gebruik standaard leaderboard positie, onder de header op de website.
•	 Bestandsgrootte: max. 150Kb
• Audio: gestreamed, op de muis-over, bij muis-off
• Video: gestreamed,  speelt automatisch af 
• Sluitkruisje: kruis formaat 15x15 pixels met de tekst ‘Close’ of ‘ Sluit ‘,  

duidelijk zichtbaar op de achtergrond en geplaatst op de rechter bovenhoek 
van de advertentie.

Expandable large rectangle 
• Actie: de banner reageert op de cursor van uw muis. De banner klapt uit 
 als uw cursor op de banner staat en klapt in zodra uw cursor van de banner  

af is. Indien het contact formulier wordt geïntegreerd in de banner, klik dan  
met uw muis op het ‘sluiten’ kruis.

• Formaat: 336x280 pixels en uitgeklapt max. 672x560 pixels 
• Positie: maakt gebruik van standaard grote rechthoek positie aan  

de rechterkant van de website, onder de header op de website.
• Bestandsgrootte: max 150Kb
• Audio: gestreamed, op de muis-over, bij muis-off
•	Video: gestreamed,  speelt automatisch af
•	Sluitkruisje: kruis formaat 15x15 pixels met de tekst ‘Close’ of ‘ Sluit ‘,  

duidelijk zichtbaar op de achtergrond en geplaatst op de rechter bovenhoek  
van de advertentie.

Floor ad 
• Actie: dit is een banner die geplaatst wordt aan de onderzijde van de webpagina. 

Bij het scrollen, blijft deze aan de onderkant van de webpagina zichtbaar. Bij mouse-
over door de bezoeker,  vult deze banner zich over de hele breedte van het scherm

• Formaat: breedte van 100% van het browservenster in alle resoluties; hoogte van 
max. 70 pixels en uitgeklapt max. 300 pixels.

• Positie: geplaatst aan de onderzijde van de website
• Bestandsgrootte: max 150Kb
• Audio: gestreamed, op de muis-over, bij muis-off
• Video: gestreamed,  speelt automatisch af
• Sluitkruisje: kruis formaat 15x15 pixels met de tekst ‘Close’ of ‘ Sluit ‘, duidelijk 

zichtbaar op de achtergrond en geplaatst op de rechter bovenhoek van de  
advertentie.

Corner ad 
• Actie: de banner bevindt zich bovenaan in de rechter- of linkerhoek van de  

webpagina. De banner reageert op de cursor van uw muis. De banner klapt uit  
als uw cursor op de banner staat en klapt in zodra uw cursor van de banner af is.

• Formaat: 120x120 pixels, 600x400 pixels uitgeklapt
• Positie: staat in de rechter- of linkerhoek van een webpagina. 
• Bestandsgrootte: max 150Kb
• Audio: gestreamed, speelt af door erop te klikken.
 Video: gestreamed,  speelt automatisch af
• Sluitkruisje: kruis formaat 15x15 pixels met de tekst ‘Close’ of ‘ Sluit ‘, duidelijk 

zichtbaar op de achtergrond en geplaatst op de rechter bovenhoek van de 
 advertentie. 



Formaat    Plaatsingskosten Creatiekosten banner/ad*

LAYER ADS

Layer ad Leaderboard 50% boven reguliere tarieven leaderboard € 900

Layer ad Rectangle 50% boven reguliere tarieven large rectangle € 900

Layer Corner ad 50% boven reguliere tarieven large rectangle € 900

Layer Floor ad 50% boven reguliere tarieven large rectangle € 900

Layer ad (alle formaten) 
waarin een contactformulier of video 
is geïntegreerd

Plaatsingskosten zoals hierboven € 1.000

EXPANDABLE 

Expandable Leaderboard 25% boven reguliere tarieven leaderboard € 900

Expandable Rectangle 25 % boven reguliere tarieven rectangle € 900

LANDINGSPAGINA

Landingspagina € 300 € 700

Landingspagina inclusief flash of video € 300 € 1.000

FLASH BANNERS

Flash Banners (Leaderboard, Rectangle, 
Fullbanner, Halfbanner)

Regulier tarief € 300

Rich Media bannering in combinatie met een 
conversiegerichte landingspagina!
Het is mogelijk uw Rich Media uiting te koppelen aan een opvallende landingspagina. Deze pagina is volledig 
afgestemd op uw Rich Media ad en bevat altijd een contactformulier.  U kunt deze naar keuze op uw eigen pagina 
of een MYbusinessmedia webpagina plaatsen. Resultaat:  conversie en daarmee een effectieve campagne.

Flashbanners
U kunt natuurlijk ook kiezen voor de flashbanners zoals rectangle, leaderboard,  fullbanner en halfbanner. 
Deze zijn ook te koppelen aan de bovengenoemde, conversiegerichte landingspagina. 

Tarieven, specificaties en voorwaarden vindt u op mybusinessmedia.nl/adverteren of kunt u opvragen  
bij uw accountmanager. Bij ‘Vragen of reserveren’ zijn deze gegevens terug te vinden.

Tarieven

* U kunt  uw Rich Media banner ook zelf kant-en-klaar aanleveren. Let op: het opmaken van Rich Media Banners is specialistisch werk 
wat veelal door een ervaren reclamebureau moet worden ontwikkeld.

Algemene Voorwaarden
Floor ads, layered ads en corner ads zijn exclusief (Er wordt altijd 
maar één Rich Media banner getoond op de site), en worden met een 
frequency cap van 1 geserveerd (maximaal 1 vertoning per dag aan 
een unieke bezoeker).
• Het is niet toegestaan het logo, de kleur of de vorm van de  

MYbusinessmedia website te gebruiken in de banner.

• Rich Media banners moeten ‘goed werkend’ aangeleverd worden. 
 Er wordt een backup gif voor expandables meegeleverd. Rich Media 

banners maken gebruik van Dart clickTag tracking. En worden 
aangeleverd via Rich Media vendors (voorkeur Adrime).

• Uiterste aanlevering van de banners is 5 dagen voor de start van de 
campagne.

• Het is MYbusinessmedia toegestaan om zonder opgaaf van redenen 
banners te weigeren.

CONTACT
Heeft u vragen over de levering van materialen? Neem contact op met onze 
afdeling traffic: online.opdrachten@mybusinessmedia.nl of +31 (0) 570 504 366

 


