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1

Advertorial

AD.nl

Terug

Dit Branded Content product bestaat uit

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

één artikel en heeft de look-and-feel van
een redactioneel artikel.
Nieuws

Productietijd:

Binnenland

Buitenland

Politiek

regio
Economie

sport
Gezond

show
Bizar

Wetenschap

ABONEREN |
Auto

Digitaal

5 werkdagen.

Specificaties

img/video
Min. 900x600 px

Opmaak Advertorial:

Half Page
300x600 px

Minimaal 350 woorden.
Visuals*:
Img/video

: Min. 900x600 px.
jpg/jpeg.

Img

: Min. 500x700 px.
jpg/jpeg.

©foto omschrijving

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit
onsectet
ADVERTEERDER (PARTNERBIJDRAGE) | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

* Aanleveren meer visuals mogelijk.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Aangeboden door Adverteerder 14-04-17, 11:04 Laatste update: 21-04-17, 11:03

Medium Rectangle
300x250 px

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Poll.

montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.

Bannering op de Advertorial pagina:
Header

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.

: 970x120 px /
970x250px /
728 x 90px.

img/video
Min. 900x600 px

gif/jpeg/html5.
Half Page

: 300x600 px.
gif/jpeg/html5.
Lorem ipsum

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Wallpaper

: 1920x1200 px.
jpeg.

Aanlevering 3rd party tags

* dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean commodo ligula
* eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis partur
* nascetur ridiculus mus. Donec quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium

img
Min. 500x700 px

* nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
* in enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis

©foto omschrijving

Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.
(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:
Payper
City Marketing Tilburg
Bekijk de Persgroep Showcase
2

Advertorial

volkskrant.nl

Terug

Dit Branded Content product bestaat uit

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

één artikel en heeft de look-and-feel van
een redactioneel artikel.

BANEN

Nieuws

TOPICS

DIGITALE KRANT

SERVICE

WINKEL

INCLUSIEF

Cultuur & Leven

INDEX

ZOEKEN

INLOGGEN

Productietijd:
5 werkdagen.
img/video
Min. 900x600 px

Specificaties

Opmaak Advertorial:

Half Page
300x600 px

Minimaal 350 woorden.
Lorem ipsum

Visuals*:
Img

: Min. 900x600 px.
jpg/jpeg.

* Aanleveren meer visuals mogelijk.

ADVERTEERDER | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Aangeboden door: Adverteerder 14-04-17, 11:04

i

Overige mogelijkheden:

piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Poll.

magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Bannering op de Advertorial pagina:
Header

: 970x120 px /
970x250px /
728 x 90px.
gif/jpeg/html5.

1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-

Youtube video / Vimeo / MyChannels

MEEST GELEZEN BINNENLAND

2.

img
Min. 400x400 px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean commodo
ligwula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus

3. mus. Donec quam felis, ultricies ne,
pellentesque eu, pretium quis, sem

aliquet nec, vulputate eget, arcu

4. Nulla consequat massa quis enim.

©foto omschrijving

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

5. nec, vulputate eget, arcu sit amet, consect
Detur adipiscing

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venen-

BEKIJK DE HELE LIJST

atis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim.

Half Page

: 300x600 px.

Medium Rectale
300x250 px

gif/jpeg/html5.
Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Bottom Banner

img/video
Min. 900x600 px

: 600x250 px.
gif/jpeg/html5.

Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in

©foto omschrijving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

de vorm van een adservering code.

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

(3rd party code)

penatibus et magnis dis parturient montes,

HTML5 creaties ontvangen wij

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,

graag in de vorm van een

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu

tation ullamco
laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo
consequat. Duis aute
irure dolor in
reprehenderit

-Auteur

adservingcode. (3rd party code)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient

Voorbeelden:
Samsung Gear VR

montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo.

Zwier
Bekijk de Persgroep Showcase

Bottom Banner
600x250 px

3

Advertorial

parool.nl

Terug

Dit Branded Content product bestaat uit

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

één artikel en heeft de look-and-feel van
een redactioneel artikel.

nieuws

Algemeen Nieuws

Productietijd:

algemeen

binnenland

Binnenland

buitenland

Abonneer

Login

Referendum

5 werkdagen.

Lorem ipsum vdolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

Specificaties

Opmaak Advertorial:

Half Page
300x600 px

Minimaal 350 woorden.

img/video
Min. 900x600 px

Visuals*:
Img/video

: Min. 900x600 px.
jpg/jpeg.

Img

: Min. 500x700 px.
jpg/jpeg.

* Aanleveren meer visuals mogelijk.

©foto omschrijving
MEEST GELEZEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu
Aangeboden door: Adverteerder 14-04-17, 11:04 Laatste update: 21-04-17, 11:03

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels
Poll.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec natoque penatibus et magnis dis parturient

1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean commodo

2.

Uligwula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus

3.

Donec quam felis, ultricies ne, pellentesque eu,
pretium quis, sem

4.

Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet

5.

Nec, vulputate eget, arcu sit amet, consect
Detur adipiscing

Bannering op de Advertorial pagina:
Header

: 970x120 px /
970x250px /

tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
duis aute irure dolor in reprehenderit

Medium Rectangle
300x250 px

Auteur

728 x 90px.
gif/jpeg/html5.
Half Page

: 300x600 px.
gif/jpeg/html5.

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Bottom Banner

: 600x250 px.
gif/jpeg/html5.

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Cum sociis
natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet

img
Min. 500x700 px

©foto omschrijving

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus

Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.
(3rd party code)

img/video
Min. 900x600 px

HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:

©foto omschrijving

Zwier
Bekijk de Persgroep Showcase

Bottom Banner
600x250 px

4

Advertorial

trouw.nl

Terug

Dit Branded Content product bestaat uit
één artikel en heeft de look-and-feel van
een redactioneel artikel.
Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

Productietijd:
5 werkdagen.

Specificaties

Opmaak Advertorial:
Minimaal 350 woorden.
Visuals*:
Img/video

: Min. 900x600 px.
jpg/jpeg.

* Aanleveren meer visuals mogelijk.

img/video
Min. 900x600 px

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels
Poll.
Bannering op de Advertorial pagina:
Header

: 970x120 px /
970x250px /
728 x 90px.
gif/jpeg/html5.

Half Page

: 300x600 px.
gif/jpeg/html5.

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Aanlevering 3rd party tags

Half Page
300x600 px
img/video
Min. 900x600 px

Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.
(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:
OK CV
Bekijk onze gehele showcase

Medium Rectangle
300x250 px

5

Advertorial

Regionale nieuwssites

Terug

pzc.nl, bndestem.nl, ed.nl, bd.nl, gelderlander.nl, destentor.nl, tubantia.nl

Dit Branded Content product bestaat uit
één artikel en heeft de look-and-feel van

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

een redactioneel artikel.
Productietijd:
5 werkdagen.

Specificaties

Opmaak Advertorial:

img/video
Min. 900x600 px
Half Page
300x600 px

Minimaal 350 woorden.
Visuals*

: Min. 900x600 px.
jpg/jpeg.

*) Aanleveren meerdere visuals mogelijk.

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels

Medium Rectangle
300x250 px

Poll.
Bannering op de Advertorial pagina:
Header

: 970x120 px /
970x250px /
728 x 90px.
gif/jpeg/html5.

Half Page

: 300x600 px.
gif/jpeg/html5.

img/video
Min. 900x600 px

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Wallpaper

: 1920x1200 px.
gif/jpeg/html5.

Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.
(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:
ASWA Keukens
Bekijk onze gehele showcase

6

Advertorial

De Ondernemer.nl

Terug

Dit Branded Content product bestaat uit
één artikel en heeft de look-and-feel van
een redactioneel artikel.

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

Productietijd:
5 werkdagen.

Specificaties

Opmaak Advertorial:

img/video
Min. 2000x1200 px

Minimaal 350 woorden
Visuals*

: Min. 2000x1200 px.
jpg/jpeg.

*) Aanleveren meerdere visuals mogelijk.

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels
Poll.
Bannering op de Advertorial pagina:
Header

: 970x120 px /
970x250px /
728 x 90px.
gif/jpeg/html5.

Half Page

: 300x600 px.
gif/jpeg/html5.

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.

Half Page
300x600 px

(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:
Bol.com
ONVZ
Bekijk onze gehele showcase

Medium Rectangle
300x250 px

7

Dossier overzichtspagina

AD.nl

Terug

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

Dit Branded Content product bestaat uit
minimaal 7 artikelen en heeft de lookand-feel van de redactionele omgeving.
Productietijd:
10 werkdagen.

Specificaties

Advertorial beeld

Opmaak Dossier:

Half Page
300x600 px

Minimaal 7x350 woorden.
Advertorial beeld

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels
Poll.

Advertorial beeld

Bannering op de dossier overzichtspagina pagina:
Header

Advertorial beeld

Medium Rectangle
300x250 px

: 970x120 px /
970x250px /
728 x 90px.

Advertorial beeld

gif/jpeg/html5.
Half Page

: 300x600 px.

Advertorial beeld

gif/jpeg/html5.
Advertorial beeld

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Advertorial beeld

Wallpaper

: 1920x1200 px.
gif/jpeg/html5.
Advertorial beeld

Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.

Advertorial beeld

(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:
Bol.com
Bekijk onze gehele showcase

8

Dossier overzichtspagina

volkskrant.nl

Dit Branded Content product bestaat uit
minimaal 7 artikelen en heeft de look-

Terug

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

and-feel van de redactionele omgeving.
Productietijd:
10 werkdagen.
Advertorial beeld

Specificaties
Opmaak Dossier:

Minimaal 7x350 woorden.

Advertorial beeld

Halfpage
300x600 px

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels
Poll.

Advertorial beeld

Bannering op de dossier overzichtspagina pagina:
Header

: 970x120 px /

Advertorial beeld

970x250px /

Medium Rectangle
300x250 px

728 x 90px.
gif/jpeg/html5.
Half Page

Advertorial beeld

: 300x600 px.
gif/jpeg/html5.
Advertorial beeld

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.
(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:
Samsung
Bekijk onze gehele showcase

9

Dossier overzichtspagina

parool.nl

Dit Branded Content product bestaat uit
minimaal 7 artikelen en heeft de look-

Terug

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

and-feel van de redactionele omgeving.
Productietijd:
10 werkdagen.
Advertorial beeld

Specificaties
Opmaak Dossier:

Minimaal 7x350 woorden
Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels
Poll.

Advertorial beeld

Bannering op de dossier overzichtspagina pagina:
Header

: 970x120 px /

Advertorial beeld

970x250px /
728 x 90px.
gif/jpeg/html5.
Footer

Advertorial beeld

: 970x120 px /
970x250px /
728 x 90px.
gif/jpeg/html5.

Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.

Footer
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Bekijk onze gehele showcase

10

Dossier overzichtspagina

trouw.nl

Terug

Dit Branded Content product bestaat uit
minimaal 7 artikelen en heeft de lookand-feel van de redactionele omgeving.
Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

Productietijd:
10 werkdagen.

Specificaties

Advertorial beeld

img/video
Min. 900x600 px

Opmaak Dossier:

Minimaal 7x350 woorden.
Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels
Poll.

Advertorial beeld

Bannering op de dossier overzichtspagina pagina:
Header

: 970x120 px /
970x250px /
728 x 90px.
gif/jpeg/html5.

Half Page

Advertorial beeld

: 300x600 px.
gif/jpeg/html5.

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.

Advertorial beeld

Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in

Half Page
300x600 px

de vorm van een adservering code.
(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij

Advertorial beeld

graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:
Bekijk onze gehele showcase
Advertorial beeld

Medium Rectangle
300x250 px

11

Dossier overzichtspagina

Regionale Nieuwssites.nl

Terug

pzc.nl, bndestem.nl, ed.nl, bd.nl, gelderlander.nl, destentor.nl, tubantia.nl

Header
970x120 px / 970x250 px / 728x90 px

Dit Branded Content product bestaat uit
minimaal 7 artikelen en heeft de lookand-feel van de redactionele omgeving.
Productietijd:
10 werkdagen.

Specificaties

Advertorial beeld

Half Page
300x600 px

Opmaak Dossier:

Minimaal 7x350 woorden.

Advertorial beeld

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels

Advertorial beeld

Poll.
Bannering op de dossier overzichts-

Advertorial beeld

Medium Rectangle
300x250 px

pagina pagina:
Header

: 970x120 px /

Advertorial beeld

970x250px /
728 x 90px.
gif/jpeg/html5.
Half Page

Advertorial beeld

: 300x600 px.
gif/jpeg/html5.

Advertorial beeld

Medium Rectangle : 300x250 px.
gif/jpeg/html5.
Wallpaper

: 1920x1200 px.
gif/jpeg/html5.

Aanlevering 3rd party tags:
Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.
(3rd party code)
HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)
Voorbeelden:
City Marketing Tilburg
Bekijk onze gehele showcase

12

Dossier overzichtspagina

De Ondernemer.nl

Terug

Dit Branded Content product bestaat uit
minimaal 7 artikelen en heeft de lookand-feel van de redactionele omgeving.
Productietijd:

img
Min. 1500x900 px

10 werkdagen

Specificaties
Opmaak Dossier:

logo

Minimaal 7x350 woorden.
Visuals*:
Img/video

: Min. 1500x900 px.
jpg/jpeg.

Img

: Min. 900x600 px.
jpg/jpeg.

* Aanleveren meer visuals mogelijk.

Overige mogelijkheden:
Youtube video / Vimeo / MyChannels
Poll.
Bannering op de dossier overzichtspagina pagina:
Niet mogelijk.

img/video
Min. 900x600 px

Aanlevering 3rd party tags
Materiaal kan ook aangeleverd worden in
de vorm van een adservering code.
(3rd party code)

Advertorial
beeld

HTML5 creaties ontvangen wij
graag in de vorm van een
adservingcode. (3rd party code)

Advertorial
beeld

Voorbeelden:
Tentoo

Advertorial
beeld

Bekijk onze gehele showcase
Advertorial
beeld

Advertorial
beeld

Advertorial
beeld

Advertorial
beeld

13

Longread Small

Alle titels

Terug

Een kort journalistiek verhaal volgens een
template, voorzien van een aantrekkelijke
vormgeving met de volgende content:
- Header foto met logo.
- Tekst: 450 woorden.

Longread Small Title

- Beeld & Video. Totaal 3 stuks.
- Thema kleur als website.
- Lettertype Google Fonts.

Productietijd. (na opdrachtbevestiging):
1-2 weken.
Aanleveren materiaal:
brandedcontent@persgroep.nl

img
Min. 1500x900 px

Specificaties
Opmaak Longread:
Visuals:

Minimaal 1 grote foto.
Landscape - 1920x1200px.
jpg/jpeg.
Portrait - 600x900px.
jpg/jpeg.

img/video
Min. 900x600 px

Eventueel tevens kleinere
foto’s.
logo

Video:

Youtube video / Vimeo /
MyChannels.

Maatwerk:
Niet mogelijk.
Voorbeelden:
In-Home Connectivity
Bekijk onze gehele showcase
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Longread Medium

Alle titels

Terug

Een kort journalistiek verhaal volgens een
template, voorzien van een aantrekkelijke
vormgeving met de volgende content:
- Header foto met logo.
- Tekst: 600 woorden.

Longread Medium Title

- Beeld & Video. Totaal 7 stuks.
- Thema kleur als website.
- Lettertype Google Fonts.

Productietijd (na opdrachtbevestiging):
a.

Maatwerk: in overleg met
Branded Content Afdeling.

Parallax

(additionele kosten worden hiervoor
in rekening gebracht)
b.

Template: 1-2 weken.

Aanleveren materiaal:
brandedcontent@persgroep.nl

Specificaties
Opmaak Longread:
Visuals:

Minimaal 3 grote foto’s.

Parallax

Landscape - 1920x1200px.
jpg/jpeg.
Portrait - 600x900px.
jpg/jpeg.
Eventueel tevens kleinere
foto’s.
Video:

Youtube video / Vimeo /
MyChannels.

Maatwerk:
Niet mogelijk.
Voorbeelden:
Het Noordbrabants Museum
Bekijk onze gehele showcase

logo
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Longread Large

Alle titels

Terug

Een journalistiek verhaal voorzien van
alle online mogelijkheden. Voorzien van
een aantrekkelijke vormgeving en de
volgende content:

Longread Large Title

- Header foto met logo.
- Tekst: 750 woorden.
- Beeld & Video.
- Animatie & Overgangen
- Thema kleur als website.
- Lettertype Google Fonts.
Productietijd. (na opdrachtbevestiging):
a.

Maatwerk: in overleg met
Branded Content Afdeling,
2-3 weken.

b.

Template: 1-2 weken.

Aanleveren materiaal:
brandedcontent@persgroep.nl

Parallax

Specificaties
Opmaak Longread:
Visuals:

Minimaal 5 grote foto’s.
Landscape - 1920x1200px.
jpg/jpeg.
Portrait - 600x900px.
jpg/jpeg.
Eventueel tevens kleinere
foto’s.

Video:

Youtube video / Vimeo /
MyChannels.

Maatwerk:
Additionele Interactie en animatie mogelijkheden in overleg.
Longread Large heeft een flexibele indeling

Voorbeelden:
VisitDenmark
DS Performance line
Bekijk onze gehele showcase

Call to action
logo
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Mini-site

Alle titels

Terug

Een groep flexibele longreads, van een
Menu 1

adverteerder, waarbij via een eigen

Menu 2

Menu 3

Menu 4

navigatie de groep verhalen of longreads
te lezen zijn. Met een aantrekkelijke
vormgeving voorzien van alle online mo-

Mini-site Title

gelijkheden (tekst, foto, video, animatie,
overgangen, etc.) en geschreven door
een commerciële redactie.
Een basis Mini-site bestaat uit 3 longreads en kan tegen betaling uitgebreid
worden met meer verhalen of longreads.
Productietijd (na opdrachtbevestiging):
a.

Mini-site - Maatwerk: in overleg met
Branded Content Afdeling .

b.

Mini-site - Basis 3 longreads:
2-3 weken.

c.

Mini-site - Extra longread:
1-2 weken.

Aanleveren materiaal:
brandedcontent@persgroep.nl

Specificaties
Opmaak Mini-Site:

Minimaal 3 x 500 woorden
Visuals:

Minimaal 5 x 3 grote foto’s

logo

per longread.
Landscape - 1920x1200px.
jpg/jpeg.
Eventueel tevens kleinere
foto’s.
Infographic: Min. Portrait 600x400 px /
Landscape 1920x1200 px.
Video:

Embed mogelijkheden via
Youtube en Vimeo.

Maatwerk:
Interactie en animatie mogelijkheden.
(additionele kosten worden hiervoor in
rekening gebracht)
Voorbeelden:
Visit Sweden
Bekijk onze gehele showcase
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Full Page Content Slider (FPCS)

Alle titels

Terug

De FPCS is een flexibel journalistiek
verhaal met een aantrekkelijke
vormgeving voorzien van alle online
mogelijkheden. (tekst, foto, video,
Full page video intro

animatie, overgangen, etc.) De FPCS
heeft een strakke vormgeving die
afwijkt van de longread en de overige
branded content proposities op de

Et harum quidem rerum

nieuwstitels zelf. De content verplaatst
zich horizontaal over het scherm, waarbij
de consument op een interactieve
wijze foto’s, video’s, audio en tekst kan
consumeren.
Productietijd (na opdrachtbevestiging):
a.

Maatwerk: in overleg met
Branded Content Afdeling.

b.

FPCS – basis : 3-4 weken.

c.

FPCS- 1 hoofdstuk: 1-2 weken.

Longum est enim ad
omnia

Full page img
Min. 2000x1200 px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, quis vitae, justo. fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Aanleveren materiaal:
brandedcontent@persgroep.nl

Specificaties
Opmaak FPCS:

Minimaal 5 x tekst van

Full page img
Min. 2000x1200 px

Quae fere omnia
appellantur uno ingenii
nomine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus us. Donec quam felis, ultricies nec, quis vitae, justo. fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

maximaal 50 woorden.
Visuals:

Minimaal 5 grote foto’s
Landscape - 1920x1200 px.

.
Eventueel tevens kleinere
foto’s.
Infographic: Landscape - 1920x1200 px.
Video:

Embed mogelijkheden via
Youtube en Vimeo.

Maatwerk:
Interactie en animatie mogelijkheden.
(additionele kosten worden hiervoor in
rekening gebracht)
Voorbeelden:
Samsung QLED
Bekijk onze gehele showcase
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