CITYPAKETETS MATERIALSPECIFIKATION FÖR
DIGITALA FORMAT
HELSIDA
DESKTOP

1920x1080

200 kb

jpg, gif, png,
HTML5, Javascript

PANORAMA
DESKTOP

980x240

80 kb

jpg, gif, png,
HTML5, Javascript

80 kb

jpg, gif, png,
HTML5, Javascript

OUTSIDER
/STICKY
DESKTOP

DN 300x600
GP 250x600/360
SDS 250x360/360, 600

TAKEOVER
MOBIL

320x480

60 kb

jpg, gif, png,
HTML5

320x320
MOBIL

320x320

60 kb

jpg, gif, png,
HTML5 (responsiv)

Materialinlämning

Materialspecifikationer

Färdigt digitalt material ska vara Citypaketet
tillhanda senast tre vardagar innan kampanjstart.

Dagens Nyheter
https://annons.dn.se/sv-se/adspecs

Vid sen materialleverans kan vi inte garantera
önskat startdatum.

Göteborgs-Posten
https://ocast.com/sv-se/brands/goteborgs-posten-9/adspecs

Materialet mailas till traffic@citypaketet.se

HD-Sydsvenskan
https://ocast.com/sv-se/brands/sydsvenskan-3298/
adspecs/digitalannonsering-2589

ADRESS

MAIL & TEL

Gjörwellsgatan 30

traffic@citypaketet.se

Box 34109

Växel. 08-738 10 00

100 26 Stockholm

www.citypaketet.se

HTML5 ClickTag
Göteborgs-Posten

HD & Sydsvenskan

Om en enda clickTAG ska täcka hela annonsen
behöver denna inte definieras specifikt. Vi kan
lägga till sådan funktionalitet i systemet. Om flera
flera clickTAG:s ska användas måste dessa definieras enligt Adforms specifikationer för clickTAG och
filstruktur .identifikation och kontroll. Utan bifogat
eller faxat

clickTAG enligt denna instruktion

Dagens Nyheter
clickTAG enligt denna instruktion

HTML5 Helsida
Göteborgs-Posten
Dimensioner: 1920x1080px
Materialet måste produceras responsivt. Detta
på grund av att ett webbläsarfönster kan variera i
oändlighet när det gäller storlek. Annonsbård på
40px läggs automatiskt ovanpå annonsen i fönstrets topp. Ingenting viktigt bör därför läggas
närmare än 60px från toppen. Vill man vara exakt
kan man lägga en vit platta längst upp i annonsen
som är lika hög som annonsbården, det vill säga
40px hög för GP. Annonsbården täcker då bara den
vita plattan. Om en enda clickTAG ska täcka hela
annonsen behöver denna inte definieras specifikt.
Vi kan lägga till sådan funktionalitet i systemet. Om
flera flera clickTAG:s ska användas måste dessa definieras enligt Adforms specifikationer för clickTAG
och filstruktur . Det finns också detaljerade instruktioner för hur man gör i Adobe Edge och Adobe
Animate CC.

HD & Sydsvenskan
Dimensioner: 1920x1080 px
Materialet måste produceras responsivt. Detta

på grund av att ett webbläsarfönster kan variera i
oändlighet när det gäller storlek. Annonsbård på 45px läggs automatiskt ovanpå annonsen
i fönstrets topp. Ingenting viktigt bör därför läggas
närmare än 60px från toppen.
Vill man vara exakt kan man lägga en vit platta längst upp i annonsen som är lika hög som
annonsbården, det vill säga 45px hög för SDS.
Annonsbården täcker då bara den vita plattan.
clickTAG definieras för Adtoma Fusion enligt denna
instruktion.

Dagens Nyheter
Dimensioner: 1920x1080px
Materialet måste produceras responsivt. Detta
på grund av att ett webbläsarfönster kan variera i
oändlighet när det gäller storlek. Annonsbård på 50px läggs automatiskt ovanför annonsen i
fönstrets topp. Ingen hänsyn behöver tas till denna
eftersom den skjuter ner annonsen istället för att
täcka över.
clickTAG definieras för Adtoma Fusion enligt denna
instruktion .

ADRESS

MAIL & TEL

Gjörwellsgatan 30

traffic@citypaketet.se

Box 34109

Växel. 08-738 10 00

100 26 Stockholm

www.citypaketet.se

CITYPAKETETS MATERIALSPECIFIKATION FÖR
PRINTFORMAT

DN

251x372

251x178

251x88

149x360

149x178

98x360

98x178

GP

248x372

248x178

248x88

122x360

122x178

80x360

80x178

SDS

248x372

248x178

248x88

122x360

122x178

80x360

80x178

Materialinlämning för print
Göteborgs-Posten

Dagens Nyheter

www.annonsinskick.stampen.com

Materialinlämning: http://annonsinskick.dn.se

Kontakt kundsupport:
annonsbokning@stampen.com
010-471 54 40

Filerna ska döpas till; annonsörsnamn samt införingsdatum eller materialnummer.

HD-Sydsvenskan

Kontakt kundsupport:
prepresspaket@bonniernews.se
08-738 13 60

http://.annonsinskick.hdsydsvenskan.se
Kontakt kundsupport:
bokning@hdsydsvenskan.se
040-28 18 00

ADRESS

MAIL & TEL

Gjörwellsgatan 30

prepresspaket@bonniernews.se

Box 34109

Växel. 08-738 10 00

100 26 Stockholm

www.citypaketet.se

