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Filtyp 
Annonsmaterialet kan bestå av  bildfiler (GIF/JPG/PNG) 
och/eller inline HTML.

Länkar  
(URL:er) öppnas alltid i ett nytt fönster: target=”_blank”.

Ljud 
Vid användning av ljud måste det finnas en start- och 
stoppknapp. Ljudet ska vara avslaget vid start och 
måste aktiveras av användaren. Det är inte tillåtet att 
starta ljudet vid så kallad mouse-over.

Adserver 
SvD.se använder annonshanteringssystemet ADTECH

Mått och maxvikt för våra format

SVD.SE & NLIV.SE DIMENSIONER MAXVIKT

Panorama 980x240 px  100 KB

Panorama Låst 980x240 px  100 KB

Panorama XXL 1250x360 px 100 KB

Insider 300x480 px  100 KB

Rektangel 480x400 px eller 580x400px  100 KB

Splash 1250x675 px (16:9-format) 150 KB

* Tyngre material kan påverka kampanjens inscreenvärden

Panorama
980x240

Insider
300x480

Rektangel
480x400

Panorama XXL
1250x360
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Mått och maxvikt för våra format

SvD Mobil &  
Nliv Mobil dimensioner maxvikt

Interstitial 320x320 px  65 KB

Splash 320x480 px & 480x320 px  100 KB

Hanger 320x320 px + 320x60 px 65 KB 
(interstitial som   
övergår till låst hanger)  

Interstitial
320x320

Mobilsplash
320x480

Mått och maxvikt för våra format

SvD.se &   
Nliv i tablet dimensioner maxvikt

Panorama 980x240 px  100 KB

Insider 300x480 px  100 KB

Rektangel 480x400 px  100 KB

Splash 995x1226 px & 995x671 px 150 KB 

Panorama
980x240

Rektangel
480x400

Insider 
300x480

Generella regler
Funktionalitet
Annonsören ansvarar för annonsmaterialets funktio-
nalitet och utformning. Annonser som stör det redak-
tionella innehållet eller orsakar tekniska problem för 
besökarna tas bort från sidan. 

Annonsutrymme
Allt annonsmaterial måste hålla sig inom det angivna 
annonsutrymmet. En tydligt markerad ram runt an-
nonsen är rekommenderat.

Annonsmaterialet 
ska vara oss tillhanda senast tre arbetsdagar innan 
kampanjstart. Vid försenad leverans kan inte kam-
panjstart i tid garanteras. Vid leverans av material ska 
samtliga länkar samt vilken annonsör och kampanj 
materialet avser bifogas.

Om annonsören har egna idéer som faller utanför 
ramarna för denna specifikation går det bra att 
kontakta annonsavdelningen på SvD.se. Vi tar gärna 
emot och testar nya annonskoncept men vi måste ha 
möjligheten att kontrollera att de möter våra tekniska 
och redaktionella krav. Allt som faller utanför denna 
specifikation är alltså att betrakta som specialan-
nonser och kräver därmed godkännande i förväg och 
längre leveranstid.

Hanger 320x60



Det finns inga speciella krav på bildannonser förutom att bildens dimensioner och maxvikt inte får överskridas. 
Bilderna får inte föreställa eller efterlikna objekt som kan antas höra ihop med SvD.se.

I vårt nyhetsbrev har vi endast möjlighet att använda bildannonser.

Bildannonser (GIF/JPG/PNG)

Förstasidan på SvD.se är en 
helsidesannons dit besökaren 
redirectas när den går in på SVD:s 
startsida. Där visas annonsen tills 
besökaren klickar sig vidare till 
SvD.se. 

Gör ni annonsen i html5, använd 
procent för höjd, bredd och posi-
tion istället för fasta pixlar för att  
annonsen ska visas med respon-
sivitet.

Maxvikt: 150 kB (desktop, tablet) och 
100kb (mobil)

Splash

HTML5
• Håll nere externa länkningar till js- och cssfiler. 
• Försök undvik använda stora bilbliotek, så som ex. JQuery, för att snabba på inladdningen av annonsen.
• Komprimera koden och bilder så gott det går vilket då gör att annonsen laddas snabbare. 
• Ha med i beräkningarna att om annonsen går via ett 3e parts system läggs det på runt 50-100kb för 3e parts 

tracking o. dyl. 
• Använd ej background-image i css då det kan dra ned inscreenvärdet.
• Annonsen måste ha en 1 px ram runt sig.
• .SVG stöds ej.
• Ljud får bara sättas igång med click- eller touchevent.
• För inladdning av video har vi polite-load som krav.
• För tungt material kan påverka inscreenvärdet.
• Klicklänk ska se ut som följande:
 <script> 

        var clickTag = ’_ADCLICK_’; 

 </script> 

 // Anropet i javascript:

 var landingpage = clickTag + ’www.example.com’;
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SvD:s webbTV-spelare innehåller en annonsmöjlighet i 
form av en s.k. preroll. 

Spelaren stödjer standarden VAST och annonssystemet 
för webbTV-reklam är Videoplaza.

För fullständiga specifikationer, kontaka traffic@svd.se.

Leverans av annonser kan ske via systemet Adtoox  
alternativt genom att mejla till traffic@svd.se. 

Reklamfilm i webb-TV spelare Specifikationer:
Mått: 512x288 px (16:9-format)  
alternativt  512x384 px (4:3-format)

Bitrate: 700 kbps

Maxlängd: 20 sekunder
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För följande format så behöver vi en film 
i något av filformaten mp4, m4v eller 
mov. 

Interstitial-Video

Panorama-Video

Rektangel-Video

Floater

Videoformat


