


Online specificaties 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. 

Bannering Websites 

Leaderboard 

Formaat:  728 x   90 pixels (desktop en tablet) 
320 x 100 pixels (mobiel) 

Bestandsgrootte:   max. 99 Kb  
Bestandsformaten: jpg, png, gif, html5  /  resolutie max 72 dpi 
URL: landingspagina 

Large Rectangle 

Formaat:  336 x 280 pixels (desktop en tablet)  
300 x 250 pixels (mobiel) 

Bestandsgrootte:   max. 99 Kb  
Bestandsformaten: jpg, png, gif, html5  /  resolutie max 72 dpi 
URL:  landingspagina 

Full Banner 

Formaat: 468 x   60 pixels (desktop en tablet) 
320 x 100 pixels (mobiel) 

Bestandsgrootte:   max. 99 Kb  
Bestandsformaten: jpg, png, gif, html5 / resolutie max 72 dpi 
URL: landingspagina 

HTML5: 

- MYbusinessmedia maakt gebruik van Google Admanager voor het serveren van banners.

- Aanleveren in een HTML5 compressed (.zip) file met daarin binnen een ad package alle elementen die

worden getoond bij het laden van de ad.

- Bevat:

 .html file (… relevante CSS, Javascript, font files, media en andere files die bijdragen aan het
tonen van de ad.

 de aparte image files, bijv.:
image1.jpg 

image2.jpg 
image3.jpg 

- Voor het gebruik van CSS in HTML5 creatives geldt dat de gebruikte CSS uitsluitend van toepassing

mag zijn binnen de creative en dus correct moet worden beperkt.

- De imagefiles dienen in de .html met dezelfde bestandsnaam te worden aangeroepen, zodat we ze

kunnen herkennen en door een Google DFP variabele kunnen vervangen.
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Advertorial en blog (evt. met video of podcast) 

URL: 

Titel:  

Introtekst:  

Verder bericht: 

Tekst:  

Contactinformatie: 

Afbeelding: 

Bestandsgrootte: 

Bestandsformaten afb: 

White paper 

Whitepaper: 

Titel:  

Introtekst: 

Tekst:  

Afbeelding: 

Bestandsgrootte: 

Bestandsformaten afb: 

een YouTube URL van de door u geplaatste video op YouTube of een podcast url. 

max. 45 tekens (incl. spaties) 

max. 225 tekens (incl. spaties)

max. 1500 tekens (incl. spaties) + call to action in bericht opnemen 

in Word leveren 

Naam, adres, woonplaats,  telefoonnummer en website 

max. 5, gelieve aangeven welke als 1
e
 getoond moet worden

min. 900 x 600 px, max. 2 Mb graag in landscape en portrait 

(max. 1920x1080 pixels landscape) / (max. 1080x1920 pixels portrait) 

jpg, png , gif 

in pdf leveren + tekst voor advertorial nieuwsbrief
max. 45 tekens (incl. spaties) 

max. 225 tekens (incl. spaties)

in Word leveren 

max. 1 

afbeelding advertorial 150 x 100 pixels, PDF whitepaper max. 2 Mb graag in 
landscape en portrait 

(max. 1920x1080 pixels landscape) / (max. 1080x1920 pixels portrait) 

jpg, png of non- animated gif  

Bannering Nieuwsbrieven 

Advertorial (beeldadvertorial, niet responsive nieuwsbrief) 

Formaat:  135 x  200 pixels 
Bestandsgrootte:   max. 99 Kb  
Bestandsformaten: jpg, png, gif (non-animated) / resolutie max 72 dpi 
URL: landingspagina 

Advertorial XL (beeldadvertorial, niet responsive nieuwsbrief) 

Formaat:  235 x  195 pixels 
Bestandsgrootte:   max. 99 Kb  
Bestandsformaten: jpg, png, gif (non-animated)/ resolutie max 72 dpi 
URL: landingspagina 

*alleen mogelijk voor: A&B

Medium Rectangle (beeldadvertorial , responsive nieuwsbrief) 

Formaat:  300 x  250 pixels 
Bestandsgrootte:   max. 99 Kb  
Bestandsformaten: jpg, png, gif (non-animated) / resolutie max 72 dpi) 
URL: landingspagina 
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Tekstadvertorial 

Afbeelding:  
Bestandsformaten: 
Bestandsgrootte:   
Tekst: 
Kopregel:  
Bericht:   
URL: 

150x100 pixels
jpg, png, gif (non-animated) 
max. 50 Kb  
in Word aanleveren:  
max. 45 tekens (incl. spaties) 
max. 225 tekens (incl. spaties)
landingspagina 

Full Banner: 

Formaat:  468 x 60 px 
Bestandsgrootte:  max. 99 Kb  
Bestandsformaten: jpg, png, gif (non-animated) / resolutie max 72 dpi 
URL: landingspagina 

Bedrijfsprofiel

Aanleveren in Word: 

 Branche (keuze conform rubricering site en invullen indien van toepassing)
 Merken en bijbehorende producten
 Bedrijfsnaam
 Bezoekadres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)

Eventueel correspondentie adres (postbus nummer, postcode, woonplaats)
 Telefoonnummer
 Website (URL)
 E-mailadres bedrijf
 Bedrijfsomschrijving (in Word aanleveren, max 1500 tekens )

Logo: 

 Bestandsgrootte max 250 x 250 pixels
 Bestandsformaat jpg, png of gif

Afbeeldingen: 

 Max 3 foto’s
 Onderschrift bij foto max 60 tekens (incl. spaties)
 Bestandsgrootte: max. 800 x 600 px
 Bestandsformaat jpg, png of  gif

Vacatures 

Aanleveren in Word: 

 Bedrijfsnaam
 Contactpersoon
 Adres
 Postcode
 Woonplaats
 Telefoonnummer
 Functietitel
 Functieomschrijving / vacaturetekst
 Locatie
 Salarisindicatie
 Type dienstverband
 Opleidingsniveau
 Email contactpersoon

Logo: 

 Bestandsgrootte max. 250 x 250 pixels
 Bestandsformaat jpg, png of gif

Product van de maand

Aanleveren in Word: 

 Kopregel: max. 40 tekens (incl. spaties)
 Introtekst: max. 150 tekens (incl. spaties)
 Verder bericht: max. 1500 tekens (incl.

spaties)

Afbeeldingen (max. 3): 

 Bestandsgrootte: min. 900 x 600 px, max. 2
Mb graag in landscape en portrait

 Bestandsformaten jpg, png of gif (non-
animated)
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Partnermailing 

Uw partnermailing kan door MYbusinessmedia worden opgemaakt. Of u kunt uw 
partnermail zelf in HTML aanleveren. 

Levert u zelf de HTML aan? Houdt u dan rekening met onderstaande HTML 
specificaties. HTML voor partnermailingen is namelijk anders dan HTML voor 
bijvoorbeeld een website. Dit komt doordat e-mailprogramma’s heel anders met HTML 
omgaan dan browsers. 

Partnermailing HTML Specificaties, opmaak door uzelf: 

1. Bouw de pagina volledig op uit HTML-tabellen. Gebruik geen frames of CSS-gebaseerde layouts.
2. Maak de pagina exact 696 pixels breed.
3. Gebruik geen eigen service-teksten bovenaan en onderaan de mail (voor web-versie, afmelden, etc.);

dit wordt door MYbusinessmedia toegevoegd.
4. Afbeeldingen dienen bij voorkeur zelf gehost te worden. Indien MYbusinessmedia uw afbeeldingen moet

hosten, kunnen wij u hiervoor bijkomende kosten in rekening brengen.
5. Afbeeldingen mogen individueel niet groter zijn dan 100 Kb.
6. De complete mail, inclusief tekst en afbeeldingen, mag niet groter zijn dan 200 Kb, maar we raden sterk

aan dit zelfs onder de 150 Kb te houden, in verband met het risico dat spamfilters anders uw mail
tegenhouden.

7. Gebruik geen achtergrondafbeeldingen. Dit wordt namelijk niet in alle e-mailprogramma’s ondersteund.
8. Gebruik geen externe CSS (cascading style sheets). Dit wordt ook niet in alle e-mailprogramma’s

ondersteund.
9. Gebruikt u interne CSS, plaats uw CSS-code dan tussen HTML comment <!-- -->) tags. Dit voor

maximale compatibiliteit met oudere software en om te voorkomen dat ons e-mail marketing programma
de stylesheet in de platte-tekst-versie van de mail toont.
Voorbeeld: <style> <!-- [YOUR CSS CODE HERE] --> </style>

10. Neem font-definities op in de <td> tag. Gebruik hiervoor geen aparte tag zoals de paragraaf-tag <p>.
Let op dat dit ook geldt voor links. Als er geen inline CSS gebruikt wordt, zal niet de juist kleur voor de
links (<a> tag) worden weergegeven.

11. Gebruik geen (Java)scripts, video, audio en Flash-elementen.
12. Gebruik alleen afbeeldingen die web-geschikt zijn (JPG, PNG en GIF).
13. Afbeeldingen moeten opgeslagen zijn met een sRGB-kleurprofiel. Afbeeldingen met een AdobeRGB

kleurprofiel kunnen fletser ogen en raden we dan ook af. Afbeeldingen met een CMYK-profiel kunnen
helemaal niet gebruikt worden voor e-mails.

14. Alle <img> tags moeten een breedte-attribuut (width="") en hoogte-attribuut (height="") bevatten. Dit
zodat de layout niet omvalt als de plaatjes niet kunnen worden geladen. Alt-attribuut voor plaatjes is
optioneel, maar mag gebruikt worden om uw mail toegankelijker te maken voor mensen met een visuele
beperking.

15. Gebruik geen Word of andere Microsoft Office-software om de HTML-code te genereren. Dit levert geen
nette / schone HTML op.

16. Gebruik voor de line-height geen vaste pixelwaarde, maar procentuele waardes. Dit zodat bij de keuze
voor een ander (groter of kleiner) font de regelhoogte gelijk blijft.

17. Gebruik de volgende HTML-tags niet: <div>, <span>, <colspan>, <rowspan>. Dit omdat niet alle e-
mailprogramma’s hiermee overweg kunnen.

Partnermailing opmaak door MYbusinessmedia (let op meerprijs) 

Header image:   696 px breed  
Bestandsgrootte:   max. 100 Kb  
Tekst bedrijfsinformatie:  in Word aanleveren  
Beeldmateriaal:   max. 100 Kb jpg, gif, png (non-animated)  
Kleurcodes:  in RGB 
Links:  apart aangeven welke urls op welke plek gebruikt moeten worden om te linken 

Speciale wensen/eisen duidelijk in de opdracht aangeven. Houdt u rekening met een langere doorlooptijd als wij 
de partnermailing voor u moeten opmaken. 
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Sponsored mailing 

Aan te leveren: 
Afbeelding:  

Tekst: 

250 pixels breed 
jpg, png of gif (non-animated) 

kopregel: max. 45 tekens (incl spaties)  
bericht: max. 225 tekens (incl spaties)
URL waar item naartoe moet verwijzen  
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. 

Heeft u vragen? 

Voor vragen met betrekking tot het aanleveren van advertentiemateriaal kunt u contact 

opnemen met uw MYbusinessmedia Accountmanager. 

Of met MYbusinessmedia Sales Support 

 Tel: 0570-504 352  /  06 129 702 31
 E-mail: orders.engineering@mybusinessmedia.nl




