Voorbeeldbriefing banners
Algemeen en doel
Naam banner(set):

Projectnummer banner(set):

Wat is het doel van de banner(set)? (bijv. informatie bieden of direct laten kopen)

Eventuele extra achtergrondinformatie

Planning
Deadline:

Technische details
Wat is de landingspagina van de banner
http://
Wat zijn de clicktag specificaties van de banner(set)?

In welk netwerk wordt de banner(set) geplaatst?

In welke techniek moet de banner(set) gemaakt worden? (HTML5 / GIF /JPEG/etc.)

Wat is de maximale bestandsgrootte van de banner(set)? (Standaard houden wij een
bestandsgrootte van 50kb per banner aan)

Moet/mag de banner loopen?

Moet de banner in verschillende talen uitgevoerd worden? (Zo ja, Welke?)

Zijn er back-up GIF’s nodig?
0 Ja
0 Nee
In welke formaten (in pixels) wilt u de banners ontvangen?
728 x 90

468 x 60

180 x 150

120 x 90

120 x 60

336 x 280

300 x 250

250 x 250

200 x 200

125 x 125

120 x 120

234 x 60

120 x 600

160 x 600

300 x 600

120 x 240

Vorm- en stijlelementen
Vul hieronder uw huisstijlgegevens (lettertype/kleur/etc.) in of stuur ons uw huisstijldocument.
Let op! Als u een logo aanlevert, ontvangen wij dit graag als gevectoriseerd bestand (.EPS of .AI
formaat). Indien u het logo door ons laat vectoriseren, berekenen wij hiervoor extra kosten.
Welke kleuren wilt u gebruiken in de banner(set)? (U kunt op www.colorpicker.com een kleur
uitkiezen. Plak de code van de uitgekozen kleur(en) in het tekstvak hieronder).

Wilt u beelden gebruiken in uw banner(set)? (Voor een goede kwaliteit levert u beeldmateriaal in
een hoge resolutie aan)
Let op! Wanneer u meerdere foto’s in de banner(set) wilt verwerken kan dit ervoor zorgen dat de
beeldkwaliteit van de banners vermindert.

Vul hieronder de tekst voor de banner(set) in:
Tekst 1

Tekst 2

Tekst 3

Tekst 4

Wat is de call to action?

Overige opmerkingen:

