Aanleverspecificaties
Magazine, banner of online folder
Campagne boodschap tussen de meest populaire content op onze websiste en app

Klikbare folder
Deeplinks naar aanbiedingen op je website

In app banners
Campagne boodschap op de meest prominente banner posities

Banner posities (mobiele) website
Campagne direct naast de aanbiedingen van deze week

Kortingsbon in de app
De klassieke kortingsbon digitaal

Heb je nog vragen over het aanleveren van materiaal? Neem dan contact op met onze traffic afdeling via
aanleveren@reclamefolder.nl of 085 303 0630.

Magazine, banner of online folder
Jouw campagne boodschap tussen de meest
populaire content op onze website en app

Aanlevervoorwaarden
Tenminste vier werkdagen voor publicatiedatum via aanleveren@reclamefolder.nl.
Bedrijfsinformatie
Voor de landingspagina op Reclamefolder.nl hebben we onderstaande informatie nodig (alleen voor
nieuwe adverteerders).
• Logo: minimaal 800 pixels. File format: .png, .psd of .jpg
• Unieke tekst over jouw winkel(formule) van ca. 70 woorden
• 20 relevante zoekwoorden waarop consumenten jou en jouw folder kunnen vinden
• Ingevuld document 'stargegevens'
Technische specificaties
De folder aanleveren in een van onderstaande bestandstypes:
• _ pdf
• Publitas
• ISSUU

• Publ.sh
• Turnpages
• Online Touch

Voorwaarden pdf:
• Folder als een document
• Pagina’s moeten in de juiste volgorde staan
• Geen snijlijnen
• Alle pagina’s moeten dezelfde afmeting hebben
• Afbeeldingen en schaduwen afgevlakt

• Spreads zijn niet toegestaan
• Geen PDF beveiliging
• Minimale PDF-resolutie: 150 DPI
• Teksten intact laten en fonts insluiten
• Geen verborgen lagen

Heb je nog vragen over het aanleveren van materiaal? Neem dan contact op met onze traffic afdeling via
aanleveren@reclamefolder.nl of 085 303 0630.

Klikbare folder
Deeplinks naar aanbiedingen op je website

Aanlevervoorwaarden
Tenminste 4 werkdagen voor publicatiedatum via aanleveren@reclamefolder.nl.
Technische specificaties
Als je gebruik maakt van een uitgeefplatfom dan worden de deeplinks vanzelf meegenomen in onze
website en app. Indien de folder als pdf bestand aangeleverd wordt de deeplinks in de pdf verwerken.
Let op:
• De klikbare rechthoeken mogen elkaar niet overlappen
• De bestemmingspagina link moet beginnen met http://
• Geen spaties in de URL
• Geen hoofdletters in de URL
• Het is niet mogelijk sticky notes toe te voegen aan de folder
Zo voeg je deeplinks toe aan de pdf:
1. Open de PDF in Adobe Acrobat Pro
2. Ga naar ‘Tools’ (bevindt zich aan de rechterzijde van het scherm). Je ziet een menu verschijnen
3. Klik op Content en vervolgens op ‘link’ in het submenu ‘Add or Edit Interactive Object’ dat zich ontvouwt.
4. Sleep een rechthoek om het betreffende product
5. Er verschijnt nu een pop-up in je scherm. Voeg de volgende eigenschappen toe:
• Link type: invisible rectangle
• Highlight style: invert
• Link action: open a new web page
6. Vul vervolgegns in de pop-up de URL waarnaar je wilt verwijzen en klik op ‘OK’ om de deeplink op te
slaan. Herhaal stap 4 t/m 6 voor alle deeplinks die je wilt toevoegen

Heb je nog vragen over het aanleveren van materiaal? Neem dan contact op met onze traffic afdeling via
aanleveren@reclamefolder.nl of 085 303 0630.

In app banners
Campagne op de meest prominente banner posities

Aanlevervoorwaarden
Tenminste 4 werkdagen voor publicatiedatum via aanleveren@reclamefolder.nl.
Technische specificaties:
Banner startscherm app
Jouw campagne boodschap op de meest prominente banner positie
Formaat		
300x250, 600x500 en 1200x1000
Bestandsgrootte
maximaal 500kb
Bestandstype
.JPG
Technische specificaties:
Banner 'interesse shoppers'
Jouw campagne na gelezen folder
Formaat		
300x250 en 600x500
Bestandsgrootte
maximaal 500kb
Bestandstype
.JPG

Heb je nog vragen over het aanleveren van materiaal? Neem dan contact op met onze traffic afdeling via
aanleveren@reclamefolder.nl of 085 303 0630.

Banner posities (mobiele) website
Campagne direct naast de aanbiedingen van deze
week

Aanlevervoorwaarden
Tenminste 4 werkdagen voor publicatiedatum via aanleveren@reclamefolder.nl. Rich Media materiaal
minimaal 5 werkdagen.
Je kunt de standaard javascript-tags aanleveren met als voorwaarde: landingspagina van de advertentie
opent in een nieuw scherm.
Technische specificaties
Formaat
Billboard (970x250), Half page (600x300), Rectangle (300x250 en 320x250),
Leaderboard (728x90, 320x100 en 320x50)
Bestandsgrootte
maximaal 100kb
Bestandstype
.JPG, .PNG of (geanimeerde) .GIF
3rd party tags
HTML, Javascript
Audio
User initiated, volgens specificaties IAB X
Video en rich media
In overleg mits extern gehost (max 2mb).

Heb je nog vragen over het aanleveren van materiaal? Neem dan contact op met onze traffic afdeling via
aanleveren@reclamefolder.nl of 085 303 0630.

Kortingsbon in de app
De klassieke kortingsbon digitaal

Aanlevervoorwaarden
Tenminste 4 werkdagen voor publicatiedatum via aanleveren@reclamefolder.nl.
Technische specificaties
Formaat
Landscape: 2048 pixels breed (maximale hoogte:1024 pixels)
Portait: 1920 pixels hoog (maximale breedte: 960 pixels)
Bestandsgrootte
maximaal 500kb
Bestandstype
.JPG

Heb je nog vragen over het aanleveren van materiaal? Neem dan contact op met onze traffic afdeling via
aanleveren@reclamefolder.nl of 085 303 0630.

Cashbacks
Bereik de shopper met geld terug acties 1/2

Aanlevervoorwaarden
Tenminste 3 werkdagen voor publicatiedatum via aanleveren@reclamefolder.nl.
Technische specificaties
Formaat
Eén transparante / vrijstaande productfoto per SKU, minimaal 920 x 920
Bestandstype
.JPG of .PNG

Heb je nog vragen over het aanleveren van materiaal? Neem dan contact op met onze traffic afdeling via
aanleveren@reclamefolder.nl of 085 303 0630.

Cashbacks
Bereik de shopper met geld terug acties 2/2
Campagne specificaties
Onderstaande gegevens graag invullen en per e-mail terugsturen.

Naam product									

in groep

Inhoud / grootte
Korte productomschrijving
incl. eventuele disclaimer
(max. 250 karakters)

EAN-Code(s)
Indien meerdere EAN-codes
van toepassing: 1 code per regel

Consumentenadviesprijs*
* verplicht

Cashback per product

In de cashback actie die zichtbaar is
voor de consument wordt het voordeel
ten opzichte van de consumenten
adviesprijs (absoluut of relatief)
opgenomen.

Aantal cashbacks
Call-to-action in packshot

Opstellen meerkeuzevraag
Antwoorden:
1 per regel,
4 in totaal

Heb je nog vragen over het aanleveren van materiaal? Neem dan contact op met onze traffic afdeling via
aanleveren@reclamefolder.nl of 085 303 0630.

