
Display format bytbil.com
FILTYPER:
Samtliga format kan bestå av bilder 
(GIF/JPG/PNG) eller inline HTML5.

Logotyper:  Transparant PNG alt EPS/
SVG med endast vit bakgrund. EPS/
SVG rekommenderat. 

LÄNKAR:
URL:er öppnas i ett nytt fönster: 
target=”_blank”.

LJUD:
Vid användning av ljud ska en start- 
och stoppknapp finnas. Ljudet ska 
vara avstängt vid start och måste 
aktiveras av användaren själv. Det är 
inte tillåtet att starta ljudet vid så 
kallad mouseover

VIDEO:
Om video används i Splash-formatet 
ska annonsören stå för
hosting och spelare. Videon får vara 
max 15 sek lång.

ADSERVER
Bytbil använder 
annonshanteringssystemet Cxense 
Display (f.d. Emediate)

Samtilga kampanjer och material 
måste vara uppladdade via och 
hostade av Cxense Display. Detta för 
att säkerställa stödet för https. 

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

Desktop                    Dimensioner Maxvikt

Panorama             980x240 px 100 KB

Lokal annons   980x240 px 100 KB

Motorpaketet 980x480 px 100KB

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

Mobil                    Dimensioner Maxvikt

Panorama 320x320 px 100 KB

Mobile Splash    320x320 px 100 KB

HTML5

För mer info och guidelines om utformning av html5 creatives se: 

http://classroom.emediate.biz/doku.php/
technical:in_depth_descriptions:html5_creative:material_guidlines

• För tungt material kan påverka inscreenvärdet.

• För inladdning av video har vi polite-load som krav.

• Ljud får bara sättas igång med click- eller touchevent.

• SVG stöds ej för HTML5.

• Använd ej background-image i css då det kan dra ned inscreenvärdet.

• 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.

• Testa din creative på:

• Komprimera koden och bilder så gott det går vilket då gör att annonsen laddas 
snabbare.

• Försök undvik använda stora bilbliotek, så som ex. JQuery, för att snabba på 
inladdningen av annonsen.

• Håll nere externa länkningar till js- och cssfiler.

http://html5.iabtechlab.com/

Generella regler



BYTBIL.COM - Splash Add

SPLASH

Enhet: Desktop

Format: Display: Splash

Dimensioner fasta mått i desktop: 1250x675 px

Dimensioner responsive mått i desktop: 100x100 %

Dimensioner fasta mått i mobilen: 320x320 px

Maxvikt: 150 kb

SPECIFIKATION:
Splash är en helsidesannons som öppnas över innehållet 
på sidan. Annonsen visas tills besökaren klickar sig 
vidare till bytbil.com.

Vi rekommenderar att utforma annonsen som responsivt 
format i html5. Gör ni annonsen i html5, använd procent 
för höjd, bredd och position istället för fasta pixlar för att 
annonsen ska visas med responsivitet.

Maxvikt: 150 kB (desktop, tablet) och 100kb (mobil)
Observera våra rekommendationer om utformning av  
HTML5 creatives på förstasidan.

För mer info och guidelines om utformning av 
html5 creatives se: 
http://classroom.emediate.biz/doku.php/
technical:in_depth_descriptions:html5_creative:mat
erial_guidlines

På denna placering finns det möjlighet att välja antingen banner med fasta mått eller responsivt material !

BYTBIL.COM - STARTSIDAN

Banner med fasta mått

Banner med responsiva mått tar upp hela tillgängliga ytan på bredd och höjd 

PANORAMA
Enhet: Desktop/Mobil
Format: DISPLAY: Panorama
Desktop Dimensioner: 980x240 px
Mobil dimension: 320x320 px
Maxvikt: 100 kb



BYTBIL.COM - SÖK TRÄFF LISTAN

PANORAMA
Enhet: Desktop/Mobil
Format: DISPLAY: Panorama
Desktop Dimensioner: 980x240 px
Mobil dimension: 320x320 px
Maxvikt: 100 kb

LOKAL ANNONS
Enhet: Desktop/Mobil
Format: DISPLAY: Panorama
Desktop Dimensioner: 980x240 px
Mobil dimension: 320x320 px
Maxvikt: 100 kb

MOTORPAKETET
Enhet: Desktop
Format: DISPLAY: MOTORPAKETET
Dimensioner: 980x480 px
Maxvikt: 100 kb

BYTBIL.COM - OBJEKTSIDAN

PANORAMA
Enhet: Desktop/Mobil
Format: DISPLAY: Panorama
Desktop Dimensioner: 980x240 px
Mobil dimension: 320x320 px
Maxvikt: 100 kb



BYTBIL.COM - NYHETSLÖPET

BYTBIL.COM - NYHETSARTIKEL

PANORAMA
Enhet: Desktop/Mobil
Format: DISPLAY: Panorama
Desktop Dimensioner: 980x240 px
Mobil dimension: 320x320 px
Maxvikt: 100 kb

PANORAMA
Enhet: Desktop/Mobil
Format: DISPLAY: Panorama
Desktop Dimensioner: 980x240 px
Mobil dimension: 320x320 px
Maxvikt: 100 kb


