Annonceformater - digitalt

Kristeligt Dagblads digital annoncering
Skyscrapers

Leaderboard

Skyscrapers er bannere, der vises i begge sider på forsiden af
k.dk, samt på alle artikelsider. Format: 160x600 px.
Se øverste eksempel.

Leaderboard er et banner, der vises på alle artikeler.
Format: 930x180 px.
Se nederste eksempel.

Jeres annonce

ROS kampagne på K.dk

Bannerformater

500.000 visninger
Fordelt på minimum 3 formater
930 x 180, 300 x 250 og 160 x 600

Ring 33 48 05 00 eller se mere på k.dk

Jeres
annonce

Rectangle
Rectangle bannere vises på artikelsider, hvor de placeres sammen med indholdet. Formatet vises på både mobil og desktop.
Format: 300x250 px.

Eksemplet øverst viser formatet på artikelside på desktop.
Herunder ses formatet på mobil.

Kristeligt Dagblads digital annoncering

Ejerskabsbannere

Jeres annonce

Ejerskabskampagne på K.dk
Format 960 x 180, 160 x 600
Ejerskab for én dag samt ekstra
100.000 visninger på mobil
Format 300 x 250

Ejerskab
Ejerskab består af tre placeringer, der vises samlet.
Her er leaderboard-banneret 960x180 px. Som det fremgår af
skærmbilledet, kan man derved opnå en helhed på siden.
Dagsejerskab
Ejerskab kan købes for én dag:
Fra kl. 05.00 løbende til kl. 23.59 samme dag.
Ejerskab kan også købes for en periode efter nærmere aftale.
Filtyper

Levering
Alt materiale fremsendes på annonce@k.dk. Ekspeditionstiden
er inden for samme arbejdsdag for færdigproducerede annoncer. Hvis Kristeligt Dagblad producerer annoncen, er ekspeditionstiden tre arbejdsdage.
Bannerproduktion
Vi hjælper gerne med produktion af bannere.
Kontakt annonce@k.dk eller ring til 33 48 05 00.
Prisen udgør 2.000 kr. pr. banner.

Kristeligt Dagblads digital annoncering

Elektroniske annoncer og indstik i e-avisen
Eksempel:
Efter abonnenten har læst side 3 bliver
dit budskab vist som en ekstra side, inden
abonnenten har mulighed for at læse side
4 i e-avisen.
Annoncen kan linkes til din hjemmeside
eller URL du ønsker
Format 1536 x 2048, 2048 x 1536
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Nyhedsbreve
Der udsendes nyhedsbreve fra følgende portaler: k.dk,religion.dk, etik.dk og kristendom.dk, hvori der kaninkluderes bannere.

digital annoncering
Bannerannoncer
Leaderboard
Rectangle
Skyskraber, højre
Skyskraber, venstre
Skyskraber, begge sider
Mobilbanner

Format
930x180
300x250
160x600
160x600
160x600
300x250

Vægt
100 kb
100 kb
100 kb
100 kb
100 kb
100 kb

Bannerannoncer
Alle forsideplaceringer

Format		
960x160, 160x600, 300x250

CPM / ROS
Kr. 700

Nyhedsbreve
Rectangle

Format
624x350

Pr. udsendelse
Kr. 3.000

Vægt
100 kb

CPM / ROS
Kr. 150
Kr. 150
Kr. 150
Kr. 150
Kr. 300
Kr. 300

Bannerproduktion
Vi hjælper gerne med produktion af bannere, kontaktannonce@k.dk eller ring til 33 48 05 00. Prisen udgør 2.000
kr. pr. banner.
SPECIFIKATIONER
Filtyper
GIF, PNG, JPG og HTML
Desuden modtages tags fra AdForm og DoubleClick
HTTPS
HTML-bannere skal overholde HTTPS-standarder.
Bannere, der indeholder http://links, kan ikke vises på k.dk.
Størrelser
For at optimere bannerne til højopløsningsskærme bedes
tilsendte materialer (GIF, PNG, JPG) leveres i 1x, 1,5x og 2x.
Eksempel: Et rectangle-banner på 300 x 250 gemmes også
som 450 x 375 og 600 x 500.
Animation
Der er mulighed for animation og loops. Der er ingen
tidsbegrænsning.
Levering
Alt materiale fremsendes på annonce@k.dk.
Ekspeditionstiden er inden for samme arbejdsdag for
færdigproducerede annoncer. Hvis Kristeligt Dagblad producererannoncen, er ekspeditionstiden tre arbejdsdage.

