Advertentie
specificaties

Algemeen
Bij Tweakers zijn we gek op advertenties.
Ten minste; als ze binnen onze advertentierichtlijnen vallen en dus iets toevoegen aan de gebruikerservaring in plaats van daar
afbreuk aan te doen. In dit bestand staat voor alle advertentiemogelijkheden precies beschreven wat die richtlijnen bij
Tweakers zijn.
Verder zijn per advertentietype de specifieke richtlijnen aangegeven.

INHOUD

Richtlijnen
• HTTPS
• Aanleveren Advertenties
• Publisher Paid
• Algemene Richtlijnen Advertising

Formaten
• Full Banner
• Leaderboard
• Large Leaderboard
• Billboard
• Medium Rectangle
• Halfpage ad
• Textbox incl. logo
• Tekstlink
• Homepage Take Over
• Mobile Single Banner
• Mobile Double Banner
• Mobile Halfpage
• Pre-roll

• Uitgelichte Shop

Contact
• Contactgegevens

RICHTLIJNEN

HTTPS
LET OP: Tweakers is volledig HTTPS. Daarmee moeten ook alle banners aan de HTTPS eisen voldoen en SSL Compatible zijn. Mocht een banner niet aan deze eisen
voldoen wordt de banner niet (goed) getoond en wordt Tweakers als onveilig gemarkeerd.
Mocht een banner niet voldoen krijgt de adverteerder 48 uur de tijd om de banner HTTPS compliant te maken, zo niet, behouden wij de optie om de banner te
pauzeren.

Waar moet een adverteerder in HTTPS aan voldoen?
In een advertentie dient er geen 'http://' voor te komen in url's naar resources, dat moet 'https://' zijn. Alle onderdelen van de banner of commerciële uiting moeten aan de
HTTPS eis voldoen, alleen dan is de advertentie geschikt voor de HTTPS Tweakers omgeving.

Enkele voorbeelden van onderdelen die in een banner of commerciële uiting kunnen zitten en HTTPS moeten zijn;
• Iframes
• Lettertypen
• Style sheet
• Flash bestanden
• Afbeeldingen
• Video's

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.

AANLEVEREN ADVERTENTIES
Aanleveren
Het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal kan via adopsdigital@dpgmedia.nl.
Ze zijn ook telefonisch te bereiken via het telefoonnummer +31 88 572 28 80.
Vermeld graag bij het aanleveren het offerte- en/of ordernummer, de naam van de klant en de naam van de campagne. HTML5
creaties dienen aangeleverd te worden in de vorm van een adservingcode (3rd party tag). Indien dit niet mogelijk is graag
contact opnemen met Adops.
Aanlevertermijn
3 werkdagen: standard materiaal
5 werkdagen: Rich media, Homepage Takeover, Branded Content
LET OP: Materiaal via Weborama dient 8 werkdagen voor livegang bij hen aangeleverd te zijn.

PUBLISHER PAID
Publisher paid geldt voor de volgende uitingen:
•

HPTO’s

•

Mobile HTML5 & Mobile richmedia

Publisher paid is niet van toepassing op de volgende formaten:
•

IAB standaard formaten

•

HTML5 desktop banners

•

Videobanners

•

Mobiele standaard banners (320x50 / 320x100 / 320x250)

•

Bij alle richmedia uitingen is het verplicht om gebruik te maken van een rich media partner.
Onze preferred supplier is Weborama; alleen voor Weborama gelden deze publisher paid richtlijnen.

•

Deze publisher paid richtlijnen zijn van toepassing op inkoop via Direct Sales/Premium.
Bij inkoop via Programmatic Trading zijn deze publisher paid regels niet van toepassing.

ALGEMENE RICHTLIJNEN ADVERTISING
Type
General

Specification
General terms

Uitingen mogen geen materiaal bevatten dat in strijd is met onze Algemene Voorwaarden

Tracking

First party cookies

Het is niet toegestaan om first party cookies te plaatsen op het Tweakers.net domein

Tracking

Flash cookies

Het is niet toegestaan om Flash cookies (LSO’s) of soortgelijke technologieën te gebruiken

Tracking

Click tag

Om de clicks van een flash creative te kunnen meten dient een button geplaatst te worden op de bovenste laag van de creative. Aan deze
button action dient vervolgens de variable getURL gekoppeld te worden met de volgende unrelease functie: on (release_ {getURL
(_rootclickTag,”_blank: );}

Policy

Retargeting

Het gebruik van cookies of andere technologieën met als doel onze bezoekers te herkennen buiten Tweakers.net of bezoekers op
Tweakers.net te herkennen als bezoeker van een andere site is niet toegestaan

Policy

User data

Het opslaan en verwerken van verkregen gegevens die uniek zijn voor een gebruiker zoals bijvoorbeeld IP-adressen of ‘fingerprints’ is niet
toegestaan

Ad-servers

Certified ad-servers Doubleclick, adrime, eyeblaster, noah-reddion, atlas, eyewonder, flashtalking, mediamind

Positionering Positionering

Om te zorgen voor een correcte positionering moeten de visuele elementen van een banner in de markup altijd voorzien zijn van een width
en een height directive – hetzij d.m.v. width en height attributen hetzij d.m.v. inline style. Dit zorgt ervoor dat de intrinsieke afmetingen
van de banner al door het script zijn op te vragen, voordat de elementen zelf zijn ingeladen en de advertentiepositie correct te bepalen is.

Positionering iframe

Een banner dient altijd binnen het iframe te blijven en mag zichzelf hier niet uit breken door zich bijvoorbeeld in parent pagina te
injecteren, zoals bijvoorbeeld in het geval van expandables.

ALGEMENE RICHTLIJNEN ADVERTISING
Type
Behavior

Specification
Click through

Behavior

Landing page

Landingspages die achter de click through zitten van een advertentie uiting mogen geen pop-ups genereren

Design

Distinction

Uitingen moeten onderscheidend zijn van de content. De uiting moet te herkennen zijn als advertentie

Design

Faux content

Uitingen mogen niet lijken op een melding van een besturingssysteem of misleidend of suggestief zijn

Design

Effects

Uitingen mogen niet bestaan uit elementen die doorgaans als storend worden ervaren, zoals objecten met stroboscopische effecten

Design

Background

In-page ads; Als een uiting een witte achtergrond heeft dan dient de banner voorzien te zijn van een 1 pixel border in een donkere
kleurtint

Technical

File types statisch

.png, .jpeg, .gif (eventueel animated)

Technical

File types dynamisch HTML5 (Javascript, CSS, HTML)

Compatibility

OS compatibility

Compatibility

Rich Media fallback

Banners moeten altijd hetzelfde functioneren over alle besturingssystemen, tenzij anders vooraf gedefinieerd, en moet dan ook
getarged worden zoals gedefinieerd
Uitingen moeten altijd een statische backup hebben in de vorm van een klikbare afbeelding (jpg, png of gif)

Compatibility

Additional software

Uitingen zijn verboden om gebruikers te vragen additionele software of plugins te downloaden en/of installeren

Compatibility

Backwards
compatibility
Code compatibility

Uitingen moeten niet de gebuikerservaring in browsers of versies die buiten de compatibiliteits scope negatief beïnvloeden

Compatibility
Compatibility

Alle click through url's dienen te openen in een nieuw browser venster. Clicks op user controls zoals play/stop buttons mogen nooit
functioneren als click-out

Uitingen mogen geen conflicten veroorzaken met de client side code op Tweakers.net. Javascript, HTML/CSS code moeten valide zijn
en ‘sandboxed’ zijn.
Browser compatibility Uitingen moeten tenminste compatible zijn met de twee meest recente releases van Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge en
Internet Explorer

FORMATEN

FULL BANNER
Breedte

468 PX

Hoogte

60 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

N.v.t.

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

LEADERBOARD
Breedte

728 PX

Hoogte

90 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

100 KB

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

LARGE LEADERBOARD
Breedte

970 PX

Hoogte

90 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

200 KB

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

BILLBOARD
Breedte

970 PX

Hoogte

250 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

1 MB

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

MEDIUM RECTANGLE
Breedte

300 PX

Hoogte

250 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

100 KB

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

ⓘ High DPI
Voor de beste ervaring op mobiele apparaten met hoge
resoluties, wordt geadviseerd om dezelfde banner op te schalen
naar 450 x 375 pixels (1.5x) en 600 x 500 pixels (2x) en mee te
leveren.

HALFPAGE AD
Breedte

300 PX

Hoogte

600 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

100 KB

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

TEXTBOX INCL. LOGO
Karakters titel (Frontpage)

Max 40 incl. spaties

Karakters body (Frontpage)

Max 270 incl. spaties

Karakters titel (Nieuwsbrief)

Max 35 incl. spaties

Karakters body (Nieuwsbrief)

Max 220 incl. spaties

Karakters URL

Max 1024

Afmeting afbeelding

67 x 67 px

Bestandstype afbeelding

.jpg, .gif (niet
geanimeerd), .png

Bestandsgrootte afbeelding

15 KB

TEKSTLINK
Karakters titel (Frontpage)

Max 90 incl. spaties

Karakters body

N.v.t.

Karakters URL

Max 1024

Afmeting afbeelding

60 x 50 px

Bestandstype afbeelding

.jpg, .gif (niet
geanimeerd), .png

Bestandsgrootte afbeelding

15 KB

HOMEPAGE TAKEOVER
HEADER (Klikbaar)
Breedte

980 PX

Hoogte

120 PX

WALLPAPER (Niet klikbaar)
Breedte

1920 PX

Hoogte

1200 PX

Ruimte voor advertentieinhoud
- Links & rechts in de wallpaper

430 PX

- Links & rechts van de header

40 PX

Max initial file load size

50 KB (Header)

Max Subsequent polite
file load size

150 KB (Wallpaper)

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

MOBILE SINGLE BANNER
Breedte

320 PX

Hoogte

50 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

N.v.t.

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

ⓘ High DPI
Voor de beste ervaring op mobiele apparaten met hoge
resoluties, wordt geadviseerd om dezelfde banner op te schalen
naar 480 x 75 pixels (1.5x) en 640 x 100 pixels (2x) en mee te
leveren.

MOBILE DOUBLE BANNER
Breedte

320 PX

Hoogte

100 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

N.v.t.

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

ⓘ High DPI
Voor de beste ervaring op mobiele apparaten met hoge
resoluties, wordt geadviseerd om dezelfde banner op te schalen
naar 480 x 150 pixels (1.5x) en 640 x 200 pixels (2x) en mee te
leveren.

MOBILE HALFPAGE
Breedte

320 PX

Hoogte

240 PX

Max initial file load size

50 KB

Max Subsequent polite
file load size

N.v.t.

Maximum animation length

15 sec

(non-video)
Looping

Toegestaan

Max percentage of CPU usage

30%

ⓘ High DPI
Voor de beste ervaring op mobiele apparaten met hoge
resoluties, wordt geadviseerd om dezelfde banner op te schalen
naar 480 x 360 pixels (1.5x) en 640 x 480 pixels (2x) en mee te
leveren.

PRE-ROLL [YouTube]

Lengte
Maximaal 30 seconden (skipbare pre-rolls)
Bestandsformaat
H.264 (MP4) video bestandstype moet meegeleverd worden
voor elke video creative (andere formaten zoals WebM kunnen
meegeleverd worden, maar worden niet per se gebruikt).
Framerate
Tot 30 FPS
Resolutie
720p en lager is verplicht, 1080p wordt aangeraden om mee te
leveren – zowel 16:9 als 4:3 aspect ratio zijn acceptabel.
(Voorbeelden van 16:9 resoluties – 854x480; 1280x720;
1920x1080 en 4:3 resoluties – 480x360; 720x540; 960x720).
Minimaal 1 mediabestand moet minder dan 1000 kbps zijn.
Audio
Audio mag starten zodra de pre-roll start.
Audio codec
MP3 of AAC hebben de voorkeur
Tracking pixels
Vanwege AVG/GDPR zijn alleen pixels van de volgende partijen
mogelijk op YouTube: comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT,
Nielsen, Kantar, Research Now en Google. Alle andere pixels
zorgen ervoor dat de pre-roll niet uitgeserveerd kan worden.

UITGELICHTE SHOP
Karakters titel

N.v.t.

Karakters body

Max 90 incl. spaties

Karakters URL

Max 1024

Afmeting afbeelding

N.v.t.

Bestandstype afbeelding

N.v.t.

Bestandsgrootte afbeelding

N.v.t.

CONTACT

CONTACTGEGEVENS
Algemeen

Bart Zoetmulder

Inge Groeneveld

Adverteren op Tweakers

Commercieel Directeur

Key Accountmanager

salesit@dpgmedia.nl

bart.zoetmulder@dpgmedia.nl

i.groeneveld@dpgmedia.nl

+31 (20) 204 25 25

+31 (0)6 27 16 96 58

+31 (0)6 27 03 14 79

Joost van Marion

Bob Cordemeyer

Erik Besteman

Key Accountmanager

Sales Manager

Accountmanager

joost.van.marion@dpgmedia.nl

bob.cordemeyer@dpgmedia.nl

erik.besteman@dpgmedia.nl

+31 (0)6 83 69 77 51

+31 (0)6 50 81 79 85

+31 (0)6 11 75 41 01

Leon Dor

Roos Bitterlin

Joanne Kalfsterman

Accountmanager

Accountmanager

Sales Support

leon.dor@dpgmedia.nl

roos.bitterlin@dpgmedia.nl

joanne.kalfsterman@dpgmedia.nl

+31 (0)6 10 92 50 40

+31 (0)6 11 43 55 38

+31 (0)20 204 2499

