
Krav

Filstorlek - Rekommenderad max vikt: 150kb (Maximal vikt på Google ADX är 150kb)
Filformat - Stödformat är JPEG, PNG och GIF
Maximal animationslängd - 15 sekunder
Märkningskrav, teckensnitt mm - Annonsinnehållets innehåll måste tydligt särskiljas från det
normala webbsidans innehåll (dvs annonsenheten måste ha tydligt definierade gränser och
inte förväxlas med normalt sidinnehåll)
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1. Annonsformat (Programmatic/bannerannonsering)

Vi rekommenderar att man minst använder 4 olika format för optimalt resultat. Se listan nedan med
de vanligaste formaten som används i Sverige. 

1.1 Image ad (Banners)

Alla formaten är skrivna med mått i Pixlar (px). Last modified: Thu Mar 23 2017 11:17:08 GMT+0100 (CET)

Sid 1

We are invoking the iAB standard guidelines for image display ads. Please follow those
guidelines in order to gain access to all platforms.

Rekommenderade format är markerade i denna färg

Nedan finns skriftliga guidelines på annonsprodukt. Vill du istället se exempel på hur annonser kan
se ut kan du se vår "Guide för Annonsmaterial".

https://conversant.se/
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1.2 HTML5 Ads

Sid 2

We are invoking the iAB standard guidelines for html5 display ads. Please follow those
guidelines in order to gain access to all platforms.

Viktiga Krav

Om ni vill bygga en enda annons som är giltig för att köras i vår annonsservern måste du ha följande
på plats:

Preamble script - Kontakta oss för mer information.
ClickTAG-definitionen - Se separat kapitel för ClickTAG-definitionen.
manifest.json - en obligatorisk JSON-fil som beskriver annonsinformation, t.ex. bredd och höjd.

Kontakta Conversant för mer information.

1.3 Video Ads

These are the specifications for video files and creating tags.

VAST (Video Ad Serving Template) is a universal XML schema for serving ads to digital video
players, and describes expected video player behavior when executing VAST-formatted ad
responses. For general VAST guidelines please see the latest standards set by IAB.
https://www.iab.com/

Krav och rekommendationer
För att ladda upp en video i vår annonsserver krävs eller rekommenderas följande:

Ramhastighet (Obligatorisk) - Maximalt 30 FPS.
Bithastighet (rekommenderas) - Håll så låg som möjligt utan att äventyra kvaliteten.
Mått (rekommenderas) - 1920x1080 eller 1280x720.
Bildförhållande (Obligatoriskt) - 16: 9 eller 4: 3.
Varaktighet (Rekommenderad) - 15, 20 eller 30 sekunder för att få tillgång till större delen av
inventeringen. Max 60 sek.
Begränsningar för filstorlek (Obligatorisk) - Maximalt 128 Mb videofiler.
Filformat (Obligatoriskt) - Vi stöder MP4, MKV, AVI, WEBM, M4V OGG och OGV.

https://www.iab.com/
https://conversant.se/


Instagram Feed - 1080x1080
Instagram Feed Carousell - 1080x1080 (max 10 creatives)
Instagram Feed Video - 16:9 (ex 1920x1080) eller 1080x1080 (max length: 120 seconds)

Instagram Stories - 1080x1920 (1-3 creatives)
Instagram Stories Video - 1080x1920 (max length: 15 seconds)

Facebook Feed Still - 1080x1080
Facebook Feed Carousell - 1080x1080 (max 10 creatives)
Facebook Video - 16:9 (ex 1920x1080) (max length: 240 minuter)

Observera att creatives som består av mer än 20 % text kan få reducerad leverans* *(Denna
begränsning verkar vara borttagen från Facebook/Instagram. Vi rekommenderar ändå att ha så lite
text som möjligt och låta bilden tala för sig själv).
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2. Annonsformat (Social Media)

Sid 3

Överväg att lämna cirka 14 % (250 pixlar) av bildens ovan- och nederdel fria från text och logotyper för att undvika
att täcka dessa viktiga delar med profilikonen eller en Call to Action. Det betyder att om din bild är 1080x1920 ska
nyckeldelar visas inom ett titelsäkert område på 1080x1420.

Vid frågor, kontakta:

Albin Singstedt
Digital Creative Director
0701-48 75 67
albin.singstedt@conversant.se

Annons-specifikation för Snapchat(Snapad) finns nedan:
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/article/top-snap-specs

Rekommenderat format (standardformat): "Single Image or Video Specifications"

https://conversant.se/
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/article/top-snap-specs

