
Branded 
content
voor mobiel

De essentie van Native Advertising is het plaatsen van uw boodschap binnen de content 
van NU.nl Mobiel, op een zodanige manier dat de gesponsorde content qua look & feel 
aansluit bij de redactionele content. Een vorm van adverteren die naadloos aansluit bij 
NU.nl Binnen NU.nl Mobiel kennen we hiervoor 2 vormen:
1. Advertorial banner
2. Content blok

Het formaat van de Advertorial banner is gelijk aan een 
Double size banner. De banner is niet toegestaan op de 
homepage maar wel op de onderliggende pagina’s. Deze wordt 
op de homepage geplaatst en kent de volgende specificaties:
- Kop: maximaal 25 karakters incl. spaties, Arial Bold
- Body: maximaal 60 karakters incl. spaties, Arial Regular
- Tekst kleurcode: #000053
- Afbeelding: minimaal 255x166 pixels
- Banner achtergrond kleurcode: #f3f1f2

De kracht van mobiel

> aanzetten tot actie; 
  click to call   
  click to sms
  click to location
  click to video
  click to calendar

> verschillende  
 tot targetten; 
  tijd
  locatie
  device
  content

> measurement;
 impressions
 engagement
 swipes
 dwell time
 events
 en meer..

Sanoma is het grootste mediabedrijf van Nederland met het breedste en meest gevarieerde portfolio  
Onze sterke merken hebben een stevige marktpositie in alle onderdelen van de mediabranche: publiekstijdschriften, televisie-
zenders, events, customer media, e-commerce, sites en apps. Wij hebben direct contact met onze lezers, kijkers, gebruikers en 
bezoekers en halen zo heel veel kennis in huis. Met deze kennis en ons multimediale portfolio stellen wij adverteerders in staat  

  elke consument in Nederland te bereiken. print

online

tv

events

Neem voor meer informatie contact op met je accountmanager  |  +31 (0)88  556  77  77 |  sales.nl@sanoma.com  |  www.sanoma.nl  |  twitter.com/SanomaNL

mogelijkheden 

Introductie

Materiaal minimaal 5 werkdagen van te voren aanleveren. Deze 5 werkdagen hebben wij nodig om de Rich Media uiting 
technisch te bouwen en te testen. Zo komen we niet voor verrassingen te staan op het moment dat de campagne live gaat.

Advertorial banner

Contentblok mobile/tablet
Binnen het CMS van NU.nl wordt er een NU.nl special aangemaakt. Het contentblok op mobile en tablet haalt de content uit het 
CMS op én toont dit binnen de apps. Doordat de apps alleen de content ophalen en dit binnen de apps tonen is een invulling van 
de special (rechterzijkant en ads niet nodig)
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