
Mobile 
advertising
rich media solutions - Tablet

De kracht van mobiel

> aanzetten tot actie; 
  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..

mogelijkheden 

De Slider geeft 4 tot 10 afbeeldingen weer in de 
vorm van een gallerij. Een gebruiker kan tussen de 
afbeeldingen swipen. De  huidige afbeelding schuift 
naar de zijkant en een nieuwe afbeelding schuift vanaf 
de tegenovergestelde richting.

Materiaal specificaties voor iPad en Android Tablet
- 4-10 hoge resolutie beelden | 1040x580px | max 80kb
- Click links & Measurement tags

Tablet Slider

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

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.

Tablet Animated banner
Met de Animated banner creëren we een Rich Media 
ervaring in het Tablet header formaat. Hierin is het mogelijk 
verschillende vormen van dynamische animaties toe te 
passen. Deze kunnen compleet gemaakt worden met 
mogelijke Rich Media add-ons, zoals Click2Calendar, 
maps, video, etc. Deze ervaring kan compleet naar de 
doelstelling van de campagne ingevuld worden.
 
Materiaal specificatie voor iPad en Android tablet
- 1 hoge resolutie beeld | 1040x580px | max 80kb
- Click links & Measurement tags

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://twitter.com/SanomaNL


Mobile 
advertising
rich media solutions - Tablet

Tablet Flipboard
Flipboard is een Rich Media gallerij welke verschillende beelden weergeeft. Wanneer 
een bezoeker swiped over de Flipboard wordt het huidige beeld dubbelgevouwen en 
omgedraaid om de volgende afbeelding te tonen. De gebruiker kan niet verder swipen 
dan de laatste en de eerste afbeelding.
 
Materiaal specificatie voor iPad en Android Tablet
- 4-6 hoge resolutie beelden | 1040x580px | max 80kb elk
- Click links & Measurement tags

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

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.

Een Rich Media format in de vorm van een kubus. De Kubus heeft 4 zijden, elke zijde kan 
tenminste één afbeelding bevatten. Wanneer een gebruiker swiped op de advertentie, 
draait de Spincube in een 3D animatie naar de volgende zijde van de kubus. De Spincube 
kan maximaal 10 afbeeldingen bevatten.

Tablet 3D Spincube

Materiaal specificaties voor iPad en Android Tablet
- 4-10 hoge resolutie beelden | 1000x540px | max 80kb elk
- Click links & Measurement tags

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://twitter.com/SanomaNL
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