Lav et hurtigt Fullpage Takeover format til
Ekstrabladet.dk
”Aldrig har det været nemmere”
- Signe Jørgensen, Grafiker

Takeover

Fullpage Takeover er et responsivt format der fylder hele
skærmen og er placeret øverst på ekstrabladet.dk.
1. Lav grafik og udskift billede
Sørg for hovedbudskabene står i midten af formatet for bedst synlighed. Se evt. billedet der
ligger i mappen hvor den røde transparente baggrund viser hvor indholdet skal placeres.

I top og bund bliver der placeret en Ekstra Bladet bjælke der skal tages hensyn til.
Max vægt er 350 kb for det hele.

Desktop
Format: 1920x1080 pixel
Gem banneret som takeover.jpg (lille t og ikke JPEG) og erstat det med billedet af samme navn i
Takeover mappen

Tablet
Format: 1920x1080pixel
Gem banneret som takeover_tablet.jpg (lille t og ikke JPEG) og erstat det med billedet af samme
navn i Takeover_tablet mappen.

Mobil
Format: 640x960 pixel
Gem banneret som takeover_mobil.jpg (lille t og ikke JPEG) og erstat det med billedet af samme
navn i Takeover_mobil mappen.
Dvs.
takeover.jpg
takeover_tablet.jpg
takeover_mobil.jpg

hører til Takeover mappen
hører til Takeover_tablet mappen
hører til Takeover_mobil mappen

Test og se formatet ved at åbne Takeover html filen i en browser.
Skal der kun laves til en platform er det kun et billede der skal erstattes og ikke dem alle tre.

2. Indsæt link og evt. tracking
Inden bannerne kan afleveres skal der sættes den rette tracking på for, at
Ekstra Bladet kan oplyse om hvor mange der har klikket og set banneret.
Åben filen index.html i Takeover mappen
Udskift ekstrabladet.dk med det link hvortil Fullpage Takeover formatet skal gå til.
href=”_ADCLICK_https://ekstrabladet.dk/”
Der må ikke slettes eller tilføjes yderligere styling eller kode hvis det skal virke.
Gem filen.
Skal formatet laves til alle platforme, skal dettes gøres i alle tre mapper med de tre platforme.

Skal der yderligere tracking på indsættes det manuelt i takeover.html filen. Det
kan f.eks. være en impression pixel.
Åben takeover html filerne der skal trackes og indsæt tracking pixel som <img> tag efter
<body> start.
F.eks.
<img src=”https://urldertracker” width=”1” height=”1” style=”display:none;” >

HUSK! Tilføj style=”display:none;” for at den ikke skal blive vist, ellers kommer der en 1x1 pixel
på banneret.

3. Aflevering
Når formatet er færdigt og testet, sendes zip filen(erne) til Ad Operations hos
Ekstra Bladet og de vil nu sætte det ind på ekstrabladet.dk.
Højreklik på mappen Takeover og gem som zip.
Gør dette med alle tre mapper hvis der skal laves til alle tre platforme.
Send zip filerne til adops@jppol.dk

Færdig!

