Aanleverspecificaties Medical Media
1. Bannering on site
Aan te leveren formaten:
● Billboard (desktop)
● Halfpage ad (desktop)
● Kleine rectangle (mobiel)
● Large mobile banner (mobiel)
● Leaderboard (tablet)

970x250 px
300x600 px
300x250 px
320x100 px
728x90 px

In één van de volgende bestandsindelingen:
●

gif

of

●

jpg, png

of

●

HTML5 (third party tag in HTTPS) - zie ook H
 TML-5 vereisten

Rapportages
Alle views en clicks worden bijgehouden in Google Ad Manager. Eens per kwartaal
ontvang je een rapportage van de resultaten, tenzij een andere frequentie is afgesproken.
Hierbij communiceren wij het aantal impressies, de clicks en de gemiddelde CTR per line
item.
Mee meten
Indien gewenst kun je zelf een meettag aanleveren die we koppelen aan de uiting. Het is
dan mogelijk om ook zelf de clicks bij te houden. De websites van Medical Media zijn
alleen te bereiken via een beveiligde verbinding. Dat betekent dat banners die extern
gehost worden moeten voldoen aan het HTTPS-protocol.

NB: Door advertentiemateriaal aan te leveren, garandeert u solvo BV dat het advertentiemateriaal voldoet aan
alle hierin genoemde specificaties en onze algemene advertentievoorwaarden. Tevens garandeert u dat u de
Algemene Verordening Gegevensbescherming conform de Europese privacywetgeving naleeft.

2. Native ads
Native ads zijn wervende, informatieve tekstjes die doorlinken naar een door jou gekozen
URL.
Aanleveren:
●
●
●

(Opzet) 2 verschillende native ads (maximaal 400 tekens inclusief spaties) of input
om de native ad te laten schrijven door de redactie van Medical Media
Bijpassende afbeelding, formaat jpg of png (100x100px / 100x150px / 100x200px)
URL van de gewenste landingspagina

NB: de redactie beoordeelt of de tekst past bij de websites van Medical Media.
Voorbeeld native ad:

NB: Door advertentiemateriaal aan te leveren, garandeert u solvo BV dat het advertentiemateriaal voldoet aan
alle hierin genoemde specificaties en onze algemene advertentievoorwaarden. Tevens garandeert u dat u de
Algemene Verordening Gegevensbescherming conform de Europese privacywetgeving naleeft.

3. Nieuwsbrieven
Hieronder vind je de aanleverspecificaties van de 3 types nieuwsbriefposities die wij
aanbieden. Bekijk jouw mediaplan om te zien welk type wij inzetten voor jouw merk.
Native ad in redactionele nieuwsbrief
Jouw merk is zichtbaar in de vorm van een native ad (kort stukje tekst). We gebruiken
hiervoor de best performende native ad die je al hebt aangeleverd en reeds op ons
platform draait. Tevens linken we door naar de door jouw aangeleverde landingspagina.
Overige specificaties:
-

Omdat de tekst al is goedgekeurd, vindt er geen feedbackronde plaats.
De resultaten worden naderhand met jou gedeeld (ontvangers, open rate, clicks op
jouw link).
Overige inhoud van de nieuwsbrief wordt niet afgestemd op jouw merk.

Native ad in thema-nieuwsbrief
Jouw merk is zichtbaar in de vorm van een native ad (kort stukje tekst). We gebruiken
hiervoor de best performende native ad die je al hebt aangeleverd en reeds op ons
platform draait. Tevens linken we door naar de door jouw aangeleverde landingspagina.
Overige specificaties:
●
●
●

Omdat de tekst al is goedgekeurd, vindt er geen feedbackronde plaats.
De resultaten worden naderhand met jou gedeeld (ontvangers, open rate, clicks op
jouw link).
Overige inhoud van de nieuwsbrief wordt afgestemd op jouw merk.

Dedicated nieuwsbrief
De dedicated nieuwsbrief draait volledig om jouw merk en jouw gesponsorde pagina’s.
We plaatsen (tot) 4 contentblokken die doorlinken naar de door jouw gesponsorde
pagina’s. Daarnaast is jouw merk zichtbaar in de vorm van een native ad (kort stukje tekst)
in de nieuwsbrief. Voor de native ad gebruiken we de best performende native ad die je al
hebt aangeleverd en reeds op ons platform draait. Tevens linken we door naar de door
jouw aangeleverde landingspagina. Overige specificaties:
●
●
●

Je hoeft geen input aan te leveren voor deze uiting
1 week van te voren sturen we jou de nieuwsbrief ter controle. Hierna verwerken wij
jouw eventuele feedback of andere opmerkingen.
De resultaten worden naderhand met jou gedeeld (ontvangers, open rate, clicks op
jouw link).

Redactionele
nieuwsbrief
Native ad in nieuwsbrief
Thema van de nieuwsbrief
sluit aan bij jouw merk
Contentblokken verwijzen
naar gesponsorde content

✅
❌
❌

Thema-nieuwsbrief

✅
✅
❌

Dedicated
nieuwsbrief

✅
✅
✅

NB: Door advertentiemateriaal aan te leveren, garandeert u solvo BV dat het advertentiemateriaal voldoet aan
alle hierin genoemde specificaties en onze algemene advertentievoorwaarden. Tevens garandeert u dat u de
Algemene Verordening Gegevensbescherming conform de Europese privacywetgeving naleeft.

4. Social add
Aanleveren timeline ad:
-

afbeelding 1 .200 x 628 pixels
gewenste landingspagina

Aanleveren Stories ad:
-

afbeelding 1.080 x 1.920 pixels
gewenste landingspagina

Tekst boven timeline ad wordt opgesteld door het redactieteam van MedicalMedia.
Input hiervoor in Word bestand, maximaal 125 karakter (incl. spaties).

NB: Door advertentiemateriaal aan te leveren, garandeert u solvo BV dat het advertentiemateriaal voldoet aan
alle hierin genoemde specificaties en onze algemene advertentievoorwaarden. Tevens garandeert u dat u de
Algemene Verordening Gegevensbescherming conform de Europese privacywetgeving naleeft.

