	
  

MATERIALSPEC. WEBB- OCH NYHETSBREVSANNONSERING
GENERELLA VILLKOR
Tydlig avsändare måste anges. Annonser måste vara tydligt
avgränsade med ram eller platta för att inte annonsen ska flyta
samman med redaktionellt innehåll och/eller andra annonser.
Expanderande annonser enligt överenskommelse. Annonsen får
expandera först efter användarinteraktion. Material skickas via e-post
till webannons@mentoronline.se
FORMAT
Vi hanterar de flesta typer av annonsmaterial; jpg, gif, html,
javascript, flash m.fl. Kontakta oss gärna för mer detaljerade
specifikationer angående speciella format. För nyhetsbrev gäller bild i
GIF- eller JPEG-format. O.B.S Tänk på att animationer inte stöds i
Outlook. Lägg budskapet i första bildrutan.
FLASH
Flashannonser visas via en sk "snifferkod" som känner av besökarens
flashspelare och visar en alternativ bild (GIF / JPG) om flashspelare
saknas eller är av äldre version. Vi rekommenderar därför att
flashannonsen publiceras i så låg version som möjligt, för att fler
besökare ska kunna se annonsen, samt att ni även förser oss med en
alternativ bild. Klickmätning av flashannonser sker via sk. "clickTAG".
Det innebär att mål-URL anges utanför flashfilen via en variabel
(clickTAG). Implementering av detta görs i flashfilen.
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I ActionScript 2 sker detta genom att du konverterar objekt som
ska vara klickbara till knappobjekt med följande action:
on (release) {
getURL (clickTAG, "_blank");
}
Använder du ActionScript 3 kan vi inte helt verifiera
funktionaliteten. AS3 är tillåtet, men används "på egen risk". Tänk på
att Flash är "case sensitive".
Exempelkod AS 3
Set Up Steps for Flash 9-10 using ActionScript 3.0:
Create a Button. If the button is not already on the stage, drag it to
the stage. Give the button an instance name (myButton) on the
stage. Right click on the first key frame for the layer that contains
the button (in the timeline pane). From the context menu, select
"Actions" (this will open the Actions Frame for that layer). Place the
click tag actionscript (listed below) in the Actions Frame
// ActionScript 3.0/* Requires* - Button symbol on Stage with
instance name "myButton" */
myButton.addEventListener (MouseEvent.CLICK,
buttonSymbol_click);
function buttonSymbol_click (evt:MouseEvent):void {
var clickTAG:String = loaderInfo.parameters.clickTAG;
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// Check for malicious code injections, only use URLs if they begin
with http: or https:
if ((clickTAG.substr(0, 5) == "http:") || (clickTAG.substr(0, 6) ==
"https:"))
{
var req:URLRequest = new URLRequest(clickTAG);
navigateToURL(req, "_blank");
}
}
Har man flera olika URL:er i annonsen döper man nästa till clickTAG2
etc.
FLASH OCH STRÖMMANDE VIDEO
Video och ljud måste initieras med klick inte mouseover. Vid
strömmande video i flash får kontainern inte väga mer än ordinarie
maxvikt. Inladdad fil max 500KB. FPS får ej överskrida 18 fps.
MAXVIKT
För webb max 100KB. För nyhetsbrev max 60KB
AVBOKNINGAR
Annonsutrymme får ej annulleras senare än 14 dagar före
materialdag. De ska vara skriftliga och ställas till säljaren eller vår
referens.
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FÖRSENAT MATERIAL
Erhåller vi inget annonsmaterial förbehåller vi oss rätten att fakturera
fullt pris enligt gällande prislista.

LÄMNA ANNONSMATERIAL
Material skall vara testat och oss tillhanda senast 3 arbetsdagar
innan kampanjstart.Tänk på att ange vilken annonsör/kampanj
materialet avser och vilken URL/adress besökaren ska länkas till.
Material skickas via e-post till webannons@mentoronline.se
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