Specificaties iPad advertising

Splashscreen
Deze advertentie wordt getoond bij het openen van een app, maximaal 5 seconde. De consument kan de
advertentie niet wegklikken, de ad verdwijnt automatisch.
Hoe aan te leveren:
Als landscape én portrait in het hieronder aangegeven formaat. Dit kan als JPG of PNG document.
Als u de advertentie naar een website wilt linken, dan graag de link meeleveren.
132 dpi
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1024 X 748
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768 X 1004
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Video
Als u een video in de advertentie heeft, dan moet deze aangeleverd worden als .MP4 of .MOV met de
H.264 codec. GEEN FLASH .FLV of .SWF!! De video sluit zich aan bij de iPad afmeting.
Video kan op meerdere manieren geplaatst worden.
 Embedded in de App *
 Online waar u de video heeft neergezet */**
 Op een plek in de opgemaakte advertentie (indien geen fullscreen).
Gelieve aan te geven waar de video geplaatst dient te worden.
* mooiste is als er een afbeelding van de advertentie wordt meegestuurd, zodat er geen
zwart scherm te zien is bij het laden van de film.
** niet iedereen heeft altijd een internetverbinding.

HTML / Interactief
Aanleveren: HTML5 alle bestanden zodat deze op zichzelf werkt. Deze wordt embedded in de
App zodat je geen internet verbinding nodig hebt. GEEN FLASH .FLV of .SWF!!
Voorbeeld:
New Yorker
Direct Line

(kledingmerk) (verzekering) -

http://www.youtube.com/watch?v=Kmug153CIRE
http://www.youtube.com/watch?v=vznbI7fwrAg

Meer informatie
Voor meer informatie over het adverteren op de iPad producten van Weekbladpers Media, neemt u
contact op met Danny Tjaardstra, telefoon 020 – 55 18 539, of met uw account manager van
Weekbladpers Media, telefoon 020 -55 18 538, e-mail: media@weekbladpers.nl
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