ONLINE

Technische specificaties VAB online media
Voor onze digitale media mag u het materiaal aanleveren tot uiterlijk 20 werkdagen voor de campagne
van start gaat op media@vab.be.
Vergeet niet om voor uw online advertenties een hyperlink mee te leveren!
Graag afbeeldingen met zo weinig mogelijk tekst. Gif als bestand wordt afgeraden wegens
kwaliteitsverlies.
De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op www.vabmedia.be.
VAB.be: square
•

Titel 15 tekens incl. spaties

•

Tekst 50 tekens incl. spaties

•

Foto 540 x 300 pixels (vrij van tekst)

Exclusieve visibiliteit op vab.be !

VAB.be : wedstrijdpagina
•

Landscape afbeelding: 360 x 202 pixels voor de overzichtspagina
1140 x 400 pixels voor de wedstrijdpagina

•

Transparante e-news opt-in (GDPR) omvat de frequentie, inhoud en hoeveelheid waarop men
inschrijft.

•

Titel vermeldt de prijs

•

Eén multiple choice vraag
+ VAB voegt de schiftingsvraag van het aantal deelnemers toe

VAB.be Leaderboard op de webpagina voor het online rijexamen
•

Formaat 728 x 90 pixels

•

File Types: jpeg of Third Party Tags (TPA)

VAB Club / VAB Ledenvoordelen

•

Landscape afbeelding: 1.140 x 400 en 360 x 202 pixels

•

Logo: in PNG indien er in JPG een witte achtergrond zou zijn, Illustrator mag ook

•

Op de afbeelding van 360 x 202 pixels wordt rechtsonder het
logo in een wit kader geplaatst. Gelieve hiermee rekening te
houden bij het selecteren van een afbeelding voor het ledenvoordeel.
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ONLINE
Vabmagazine.be Leaderboard
•

File Types: jpeg of Third Party Tags (TPA)

•

Formaat web: 728 x 90 pixels

•

Formaat Mobile: 728 x 90 pixels en 320 x 50 pixels

Vabmagazine.be Rectangle
•

Web: 600 x 500 pixels en 300 x 250 pixels (per visual)

•

File types: jpeg, jpg, png of Third Party Tags (TPA)

Vabmagazine.be Native Content
•

Materiaal aanleveren: ten laatste 4 weken voor publicatiedatum

•

Definitieve goedkeuring afgewerkte advertentie: ten laatste 4 weken voor publicatiedatum in print,
online ten laatste 1 week voor publicatiedatum.
* Maximum 3 iteraties

E-newsletter
•

Titel: max. 57 karakters inclusief spaties

•

Tekst: max.119 karakters inclusief spaties

•

Call-to-action tekst: max. 30 karakters inclusief spaties

•

Afbeelding: 300 x 220 pixels

Dedicated mailing
Elke dedicated mail moet in overleg gemaakt worden met VAB-Media om in lijn te zijn met GDPR.
Aanleveren:
•

Tekst en (3-tal) beelden in hoge resolutie

•

Inhoud button met aanbod voor VAB Clubleden + URL

•

Logo in hoge resolutie

•

Gegevens in te geven in template die je van ons ontvangt

Facebook Campagne
•

Aanbevolen afbeeldingsgrootte: 1.200 x 628 pixels

•

Afbeelding bevat geen tekst, logo is wel toegestaan

•

Afbeeldingsverhouding 1,9:1

•

Tekst: Bodytekst 100 tekens (inclusief spaties)
Kop 25 tekens (inclusief spaties)

•

Linkbeschrijving 30 tekens (inclusief spaties)

We staan je graag bij om een doelgroep te specifiëren (regio, gender & leeftijd specificaties) en
streven naar optimalisatie van het resultaat.
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