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Display Formaten 
 

Ad Alliance biedt diverse display formaten aan: van premium display tot mixed IAB. Deze uitingen 
worden getoond op een breed netwerk van platformen en websites. Aarzel niet om contact op te 
nemen met connect@adalliance.nl voor alternatieve opties.  

Premium display 

Autonative: Een autonative advertentie neemt de stijl en vorm over 
van het platform waarop de uiting wordt getoond. Hierdoor voelt 
de uiting als een natuurlijk onderdeel van de content, wel met 
duidelijke ‘advertentie’ vermelding. Dit is een sterk formaat voor 
het verspreiden van een boodschap, aanjagen van content of het 
stimuleren van traffic naar de eigen landingspagina. 
 
De specsheet voor de Autonative is hier te vinden. Mock-ups zijn 
optioneel.  

 
 

Interscroller: De interscroller is een impactvolle uiting, getoond 
vanuit de in-article positie. De uiting wordt tijdens het scrollen op 
de pagina ingeladen in de leesrichting en is daardoor niet te 
missen. Deze uiting is schermvullend en biedt adverteerders de 
mogelijkheid voor een sterk grafische uiting.  
 
De specsheet voor de Interscroller is hier te vinden. Mock-ups zijn 
optioneel.  
 
 
OVX Header: Een impactvolle manier van online video, met 
tweemaal de hoogte van een billboard. De uiting staat in de 
header positie en wordt automatisch afgespeeld. 
 
Video: losse MP4 (advies: max. 20 MB en max. 20 sec.),  
minimaal 1280 x 720 en beeldverhouding 16:9.  
 
 
 

  

mailto:connect@adalliance.nl
file://users/cboons/Desktop/141020_Specsheet_Autonative_2020_NL%5B94%5D.pdf
https://www.adalliance.nl/wp-content/uploads/141020_Specsheet_Interscroller_2020_NL.pdf
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Transformer: De transformer is een exclusief formaat van Ad 
Alliance, ontworpen voor het visueel distribuëren van content. Er 
kunnen maximaal vijf vormen van content (video/artikelen) 
aangejaagd worden, waar de gebruiker doorheen kan scrollen. Deze 
uiting wordt op desktop/tablet getoond in de headerpositie en op 
mobile vanuit de in-article positie. 
 
De specsheet voor de Transformer is hier te vinden. Mock-ups zijn 
optioneel.   

 

Outstream: Een advertentie die autonoom op de pagina draait -dus 
niet voor of tijdens de videocontent- en wordt getoond tussen de 
tekst op een pagina (in-article). Het formaat van de video 
(horizontaal, verticaal of rechthoekig) past zich automatisch aan het 
scherm aan, ongeacht het platform of apparaat waar het op wordt 
uitgespeeld. 

 
De specsheet voor de Outstream is hier op pagina 5 te vinden. Mock-
ups zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f796bc03-9f53-4162-92fb-da8920fbfb56
https://www.adalliance.nl/wp-content/uploads/141020_Specsheet_Autonative_2020_NL.pdf
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Mixed IAB 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Algemeen geaccepteerde formats  
• 3rd party tags: may contain HTML, Javascript 
• image: JPG, PNG or (animated) GIF, max 100 KB 
• HTML 

Type Device Formaat Grootte  

Billboard Desktop & Tablet 970 x 250 pixels Max. 100KB 
Rectangle Cross Device 300 x 250 pixels 

Max. 100KB 
Rectangle Desktop 336 x 280 pixels 
Leaderboard Desktop & Tablet 728 x 90 pixels Max 100KB 
Halfpage ad Cross Device 300 x 600 pixels 

Max. 100KB Halfpage ad Mobile 300 x 250 pixels 
Halfpage ad Mobile 300 x 240 pixels 
Mobile Mobile 300 x 50 pixels Max. 100KB 
Mobile Mobile 320 x 50 pixels Max. 100KB 
Interscroller Cross Device  Max. 100KB 

Billboard Rectangle 
 

Leaderboard 
 

Halfpage ad Mobile 
 

Interscroller 
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