Wallpaper guide
til nyhedssites

Wallpaperet leveres som GIF, JPG eller PNG,må ikke indeholde animationer, og må maks
fylde 140 KB. Bannere leveres som HTML5, GIF, JPG eller PNG og må maks fylde 100 KB pr. stk.
Det vil blive placeret fixed på top/midt, og der skal derfor tages hensyn til det pågældende website layout og rammer.
Det anbefales at levere alt materiale som zip-filer for at undgå beskadigelser af materialet.
Du downloader Wallpaper skabelon på samme side, som du fandt denne guide.
Desktop indeholder:
● Wallpaper
● Panoramabanner

2560 x 1440 pixes
930 x 180 pixels

Tablet indeholder:
● Wallpaper
● Panoramabanner

2560 x 1440 pixels
930 x 180 pixels

Mobil indeholder:
● Cubebanner
eller

320 x 320 pixels
300 x 250 pixels
320 x 160 pixels

Hvis man ønsker at topbanner og wallpaper
“hænger sammen”, bør man skære 930 x 180
baggrunden ud fra wallpaper og bruge
dette som i topbanneret. De bør have
samme komprimering for at overgangen
mellem wallpaper og topbanner ser mest
flydende ud. Topbannerplaceringen er ikke
transparent, så wallpaperet vil ikke kunne
fungere som baggrund til topbanneret.
Bemærk materiale skal afleveres i
2 separate filer, 1 topbanner og 1 wallpaper.
Kontakt:
Bannersalg@jfmedier.dk
Telefon 65 45 55 88
➔ Se bannerspecifkationer næste side
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Wallpaper 2560 x 1440 pixels
Panoramabaner 930 x 180 pixels

Cutout med
topbanner
930 x 1440
pixels
Cut out uden
topbanner
930 x 1260
pixels

Bannerspeciﬁkationer
til nyhedssites

Topbanner
930 x 180

Nyhedssite

Skærm
1280 x 800

Skærm
1920 x 1080
Zone C
X:325

Banner
160
x
600

Banner
160
x
600

Wallpaper område til
vigtige budskaber
1440 x 900
Zone B
Zone A
X:635 X:775
310

X:1795 X:1935

X:2245

140

450
Skærm
2560 x 1440

Wallpaperområde 2560 x 1440 pixels.
Toppbanner på 930 x 180 pixels
Bemærk materiale skal afleveres i
2 separate filer, 1 topbanner
og 1 wallpaper.

Skærm
1280 x 800

Cutout med topbanner 930x1440 pixels.
Cut out uden topbanner 930 x 1260 pixels
Anbefalet wallpaper område til
vigtige budskaber.
Hvis et vigtigt budskab skal kunne ses på
alle skærme, bør det holdes indenfor en
bredde på 160 x 600 pixels
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Skærm
1920 x 1080

Skærm
2560 x 1440

Wallpaper område til
vigtige budskaber
1440 x 900

Eksempel

