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Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Billboard 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd.We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Billboard:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Homepage en groepen (met uitzondering van de groep Diensten & Vakmensen) 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690  

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama.  

http://specs.adrime.com/nl/flash-standard-smartbillboard-970x250
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-billboard-970x250_smart
mailto:support@weborama.nl
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Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Expandable Leaderboard 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd.We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Expandable Leaderboard:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Groepen en Rubrieken 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

https://adrime.box.com/s/7zn6a2ug283dql75mcrs
http://specs.adrime.com/template/edge-expandable-desktoptablet-728x90_728x400
mailto:support@weborama.nl
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Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Expandable Rectangle 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Expandable Rectangle:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Groepen (behalve Auto’s en Diensten & Vakmensen) 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama.  

 

https://adrime.box.com/s/a372hipkin1s8um04n2k
http://specs.adrime.com/nl/edge-marktplaats-home-expandables-300x250_760x513-specsheet
mailto:support@weborama.nl
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Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Filmstrip / Halfpage 

 

 
 

Specificaties 

 300 x 600 pixels 

 Max. initial file load size 40kb 

 Flash, .jpg of .gif bestand 

 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Filmstrip/Half page:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 of via traffic@marktplaats.nl 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama of bij 

traffic@marktplaats.nl 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
http://specs.adrime.com/nl/html-filmstrip-vertical-specsheet
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-desktoptablet-banner_300x600
mailto:support@weborama.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Floor Ad 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Floor Ad:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Rubrieken 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

http://specs.adrime.com/nl/flash-standard-floorad-specsheet
http://specs.adrime.com/template/edge-floorad-desktoptablet_80_to_400
mailto:support@weborama.nl
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Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Groep Takeover 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Groep Takeover:   Rich Media |  HTML 5  

Let op! Opmaak is gewijzigd. Neem contact op met Marktplaats voor nieuwe templates 

 

Beschikbaar op de 

Groepen (met uitzondering van de groep Diensten en Vakmensen) 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

 

 

mailto:support@weborama.nl
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Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Groep Takeover Auto’s 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Groep Takeover:   Rich Media |  HTML 5  

Let op! Opmaak is gewijzigd. Neem contact op met Marktplaats voor nieuwe templates 

 

Beschikbaar op de 

Auto groep 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

 

Materiaal aanleveren 

mailto:support@weborama.nl
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Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Homepage Roadblock 

 

 
 

Specificaties 

 728 x 90 pixels 

 300 x 250 pixels 

 Max. initial file load size 40kb (flash en Gif bestand) 

 

Rich Media banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise van 

Weborama als het gaat om Rich Media campagnes 

Download hier de templates voor de Homepage Roadblock:   Rich Media   

 

Beschikbaar op de 

Homepage 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 of via traffic@marktplaats.nl 

 

Materiaal aanleveren 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
http://specs.adrime.com/nl/flash-marktplaats-home-roadblock
mailto:support@weborama.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl


 
 

11 
 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama of 

via traffic@marktplaats.nl. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Homepage Takeover 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Homepage Takeover:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Homepage 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

mailto:traffic@marktplaats.nl
http://specs.adrime.com/nl/flash-marktplaats-home-hpto-specsheet
http://specs.adrime.com/nl/edge-publisher-marktplaats-site-marktplaats-homepage_takeover
mailto:support@weborama.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Homepage Takeover XXL 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Homepage Takeover XXL:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Homepage 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

http://specs.adrime.com/nl/flash-marktplaats-home-hpto_xxl-specsheet
http://specs.adrime.com/nl/edge-publisher-marktplaats-site-marktplaats-homepage_takeover_xxl
mailto:support@weborama.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Intent Message 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Intent Message:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

http://specs.adrime.com/nl/flash-marktplaats-im-overlay
http://specs.adrime.com/nl/edge-publisher-marktplaats-site-marktplaats-intent_message
mailto:support@weborama.nl
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Materiaal aanleveren: 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Intent Takeover 

 

 
 

Specificaties 

Rich Media/HTML5 banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise 

van Weborama als het gaat om Rich Media/HTML5 campagnes 

Download hier de templates voor de Intent Takeover:   Rich Media |  HTML 5  

 

Beschikbaar op de 

Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

http://specs.adrime.com/nl/flash-marktplaats-ito-layer
http://specs.adrime.com/nl/edge-publisher-marktplaats-site-marktplaats-intent_takeover
mailto:support@weborama.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Leaderboard 

 

 
 

Specificaties 

 728 x 90 pixels 

 Max. initial file load size 40kb 

 Flash, .jpg of .gif bestand 

 

Beschikbaar op de 

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s (Kaart pop-up en foto pop-up) 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl of via je contactpersoon van Marktplaats Zakelijk. 

 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd via  

traffic@marktplaats.nl. 

 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Lightbox 

 

 
 

Specificaties 

 Download hier de aanleverspecificaties voor de Lightbox 

 

Beschikbaar op de 

Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl of via je contactpersoon van Marktplaats Zakelijk. 

 

mailto:traffic@marktplaats.nl
http://www.marktplaatszakelijk.nl/wp-content/uploads/2015/01/2014_Q1_Lightbox_specs.pdf
http://www.marktplaatszakelijk.nl/wp-content/uploads/2015/01/2014_Q1_Lightbox_specs.pdf
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 5 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd via  

traffic@marktplaats.nl. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Medium Rectangle 

 

 
 

Specificaties 

 300 x 250 pixels 

 Max. initial file load size 40kb 

 Flash, .jpg, .gif bestand 

 

Beschikbaar op de 

Homepage, Groepen (rechts of gecentreerd) en Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl of via je contactpersoon van Marktplaats Zakelijk. 

 

mailto:traffic@marktplaats.nl
https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd via  

traffic@marktplaats.nl. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Rubrieksbanner 

 

 
 

Specificaties 

 760 x 100 pixels of 728 x 90 pixels 

 Max. initial file load size 40kb 

 Flash, .jpf of .gif bestand 

 

Beschikbaar op de 

Rubrieken 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl of via je contactpersoon van Marktplaats Zakelijk. 

 

mailto:traffic@marktplaats.nl
https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd via  

traffic@marktplaats.nl. 

 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Rubriek Takeover 

 

 

Specificaties 

Rich Media banners moeten altijd via 3rdparty tags worden aangeleverd. We gebruiken de expertise van 

Weborama als het gaat om Rich Media campagnes 

Download hier de templates voor de Rubriek Takeover:   Rich Media  

 

Beschikbaar op de 

Rubrieken 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

mailto:traffic@marktplaats.nl
http://specs.adrime.com/nl/flash-marktplaats-rubriek-takeover-specsheet
mailto:support@weborama.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Skyscraper 

 

 
 

Specificaties 

 160 x 600 pixels of 120 x 600 pixels 

 Max. initial file load size 40kb 

 Flash, .jpg en .gif bestand 

 

Beschikbaar op de 

Rubriekspagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl of via je contactpersoon van Marktplaats Zakelijk. 

 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd via  

traffic@marktplaats.nl. 

Adverteren op Marktplaats | Aanleverspecificaties 
 

 
Tekstlink 

 

 
 

Specificaties 

 Max. 56 karakters, verdeeld over 2 regels (max. 28 karakters per regel)  

 Statische afbeelding 30x30 pixels 

 

Beschikbaar op de 

Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl of via je contactpersoon van Marktplaats Zakelijk. 

 

Materiaal aanleveren 

mailto:traffic@marktplaats.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd via  

traffic@marktplaats.nl. 

 

Adverteren in de Marktplaats Tablet App | Aanleverspecificaties 
 

 
Expandable Leaderboard 

 

  
 

Specificaties 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Expandable Leaderboard 

 

Beschikbaar op de 

Homepage en Rubrieken 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

 

  

mailto:traffic@marktplaats.nl
http://specs.adrime.com/template/edge-expandable-desktoptablet-728x90_fs
mailto:support@weborama.nl
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Adverteren in de Marktplaats Tablet App | Aanleverspecificaties 
 

 
Expandable Medium Rectangle 

 

  
 

Specificaties 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Expandable Medium Rectangle 

 

Beschikbaar op de 

Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama. 

 

http://specs.adrime.com/template/edge-expandable-desktoptablet-300x250_fs
http://specs.adrime.com/template/edge-expandable-desktoptablet-300x250_fs
mailto:support@weborama.nl
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Adverteren in de Marktplaats Tablet App | Aanleverspecificaties 
 

 
Groep Takeover Auto’s 

 

  

 

Specificaties 

Leaderboard 

 728 x 90 pixels,  

 .jpg of .gif bestand,  

 Max. initial file load size 45kb (incl. landingspagina) 

 

Wallpaper 

 1010 x 1230 pixels 

 .jpg of .gif bestand,  

 Max. initial file load size 300kb  

 Niet clickable, geen animatie 

 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Leaderboard 

 

Beschikbaar op de 

Auto groep 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 of via traffic@marktplaats.nl. 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama of 

via traffic@marktplaats.nl. 

 

  

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-desktoptablet-leaderboard_728x90
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-desktoptablet-leaderboard_728x90
mailto:support@weborama.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Adverteren in de Marktplaats Tablet App | Aanleverspecificaties 
 

 
Leaderboard 

 

 
 

Specificaties 

 728 x 90 pixels 

 Max. initial file load size 40kb 

 .jpg of .gif bestand 

 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Leaderboard 

 

Beschikbaar op de 

Homepage en Rubrieken 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 of via traffic@marktplaats.nl 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama of 

via traffic@marktplaats.nl. 

 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-desktoptablet-leaderboard_728x90
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-desktoptablet-leaderboard_728x90
mailto:support@weborama.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Adverteren in de Marktplaats Tablet App | Aanleverspecificaties 
 

 
Medium Rectangle 

 

 
 

Specificaties 

 728 x 90 pixels 

 Max. initial file load size 40kb 

 .jpg of .gif bestand 

 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HMTL5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Medium Rectangle 

 

Beschikbaar op de 

Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 of via traffic@marktplaats.nl 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama of 

via traffic@marktplaats.nl. 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
https://adrime.box.com/s/d3ikdi6o51sy58c42suq
mailto:support@weborama.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Adverteren op Marktplaats.nl op Mobiel | Aanleverspecificaties 
 

 
Mobiele banner 

 

 
 

Specificaties 

 320 x 50 pixels 

 Max. initial file load size 35kb 

 Aanleveren als (animated) .gif, .jpg of .png bestand 

 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Mobiele banner 

 

Beschikbaar op de 

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 of via traffic@marktplaats.nl 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama of 

via traffic@marktplaats.nl. 

 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-smartphone-singlebanner_320x50
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-smartphone-singlebanner_320x50
mailto:support@weborama.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Adverteren op Marktplaats.nl op Mobiel | Aanleverspecificaties 
 

 
Mobiel Half Page 

 

 
Specificaties 

 320 x 240 pixels 

 Max. initial file load size 35kb 

 Aanleveren als (animated) .gif, .jpg of .png bestand 

 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Mobiele Half Page 

 

Beschikbaar op de 

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 of via traffic@marktplaats.nl 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama of 

via traffic@marktplaats.nl. 

 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-smartphone-halfpagebanner_320x240
http://specs.adrime.com/nl/edge-standard-fixed-smartphone-halfpagebanner_320x240
mailto:support@weborama.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Adverteren op Marktplaats.nl op Mobiel | Aanleverspecificaties 
 

 
Rich Media 

 

 
 

Specificaties 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om Rich Media campagnes 

 Neem voor de mogelijkheden en specificaties contact op met Marktplaats 

 

Beschikbaar op de 

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl of via je contactpersoon van Marktplaats Zakelijk. 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd. 

  

mailto:media@marktplaatszakelijk.nl?subject=Rich%20Media%20mogelijkheden%20op%20mobile
mailto:traffic@marktplaats.nl
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Adverteren op Marktplaats.nl op Mobiel | Aanleverspecificaties 
 

 
3D Spincube 

 

 
 

Specificaties 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Mobiele Cube 

 

Beschikbaar op de 

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690  

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama  

  

http://specs.adrime.com/nl/html-cube-320x240
http://specs.adrime.com/nl/html-cube-320x240
mailto:support@weborama.nl
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2D Slider 

 

  
 

Specificaties 

 320 x 240 pixels 

 Max. initial file load size 35kb 

 Aanleveren als (animated) .gif, .jpg of .png bestand 

 

We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes 

 Download hier de templates voor de Mobiele Slider 

 

Beschikbaar op de 

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s 

 

Meer informatie 

Neem contact op voor hulp via support@weborama.nl of +31 (0) 20 52 46 690 of via traffic@marktplaats.nl 

 

Materiaal aanleveren 

Het materiaal moet 3 werkdagen voor startdatum van de campagne worden aangeleverd bij Weborama of 

via traffic@marktplaats.nl. 

https://adrime.app.box.com/s/hrjtnt7jdjp8o102k4pk
http://specs.adrime.com/nl/html-standard-slider-320x240
http://specs.adrime.com/nl/html-standard-slider-320x240
mailto:support@weborama.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl
mailto:traffic@marktplaats.nl

