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ADVERTENTIE OPTIESADVERTENTIE OPTIESALGEMENE RICHTLIJNEN

Aanleveren
HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd. 

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

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 dagen voor startdatum van de campagne. 
Materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Voor meer informatie neem contact op met traffic@marktplaats.nl.

Aanlevervoorwaarden
Key-functionaliteiten op het Marktplaatsplatform mogen nooit worden geblokkeerd door 
advertising.

Advertenties moeten aan de juridische richtlijnen voldoen die zijn opgesteld door Marktplaats BV.

De uiting mag niet misleidend of verwarrend zijn.

De uiting moet onderscheidend zijn van Marktplaats content en functionaliteit.

Call-to-actions in uitingen moeten  duidelijk te onderscheiden zijn van primaire call-to-actions van 
Marktplaats.

Uitingen moeten als zodanig identificeerbaar zijn.

Adverteren op de advertentiepagina´s mag niet direct in conflict zijn met de listers core business 
(bv. tweedehands deals van automerk X op de advertentiepagina).

Gebruikers moeten zelf controle hebben over opdringerige advertenties.

Bij display advertenties die opdringerige, terugkerende animaties bevatten is een beperkt aantal 
loops toegestaan (ongeveer 5-10 keer). 

Animaties mogen een max. duration hebben van 15 seconde.

Uitklapbare banners mogen alleen gebruikers geactiveerd (on-click) zijn na de eerste vertoning 
(behalve als het weer naar x seconden inklapt).

Billboards moeten kunnen worden gesloten door de gebruiker (in geval van uitklapbare uiting).

De afsluitende x (-button) moet duidelijk zichtbaar zijn in de rechterhoek van de  advertentie.

Lay-overs mogen maximaal 1 keer per unieke gebruiker te zien zijn.

Geluid staat standaard uit en kan on-click geactiveerd worden.

Layers mogen maximaal 8 seconde zichtbaar zijn.

Geen Flash uitingen.
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2D Slider

Deze banner kan worden getoond op:

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

320x240 px of 300x250 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

Download hier de templates
voor de 2D Slider

web

app

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s

Rubrieken en Advertentiepagina’s

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

360 graden video

Deze banner kan worden getoond op:

Specificaties: zie templates

web

app

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s

Rubrieken, Advertentiepagina´s

Download hier de templates
voor de 360 graden video

http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-slider-320x240
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-360-video-320x240
http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-360-video-320x240
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Double Banner

Deze banner kan worden getoond op:

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

320x100 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

Download hier de templates
voor de Double Banner

web

app

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s

Rubrieken en Advertentiepagina’s

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

3D Swipe Cube

Deze banner kan worden getoond op:

320x240 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

Download hier de templates
voor de 3D Swipe Cube

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

web

app

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s

Rubrieken en Advertentiepagina’s

http://specs.weborama.nl/nl/edge-standard-fixed-smartphone-doublebanner_320x100
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-swiper-320x240
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Mobiele Floor Ad

Vouw t open

Deze banner kan worden getoond op:

Specificaties: zie templates

Rubrieken

Download hier de templates
voor de Mobile Floor Ad

web

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

Interscroller

Deze banner kan worden getoond op:

Specificaties: zie templates

web Rubrieken

Download hier de templates
voor de Interscroller

http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-floorad-floorad_80_fs
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
http://specs.http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-interscroller-crossdevice
http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-interscroller-crossdevice
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De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

Mobiele Halfpage

web

app

Deze banner kan worden getoond op:

320x240 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s

Rubrieken en Advertentiepagina’s

Download hier de templates
voor de Mobile Halfpage

Single Banner

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s

Rubrieken en Advertentiepagina’s

Deze banner kan worden getoond op:

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

320x50 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

Download hier de templates
voor de Single Banner

web

app

mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
http://specs.weborama.nl/nl/edge-standard-fixed-smartphone-halfpagebanner_320x240
http://specs.weborama.nl/nl/edge-standard-fixed-smartphone-singlebanner_320x50
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Billboard

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Homepage, Groepen en Rubrieken

Download hier de templates
voor de Billboard

970x250 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

Billboard Skin

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Homepage, Groepen en Rubrieken

Download hier de templates
voor de Billboard Skin

Specificaties: zie templates

https://adrime.app.box.com/s/2pglbennsrxdu7qc83pu
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-automatedtrading-apto
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Download hier de templates
voor de Floor Ad

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Rubrieken

 

Floor Ad

Specificaties: zie templates

Vouw
t open

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

Filmstrip / Halfpage

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Advertentiepagina’s

 
Download hier de templates
voor de Filmstrip / Halfpage

300x600 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-floorad-floorad_80_to_400
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-filmstrip-vertical_300x600
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Groep Takeover Auto’s

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Groep Auto’s

 
Download hier de templates
voor de Auto Groep Takeover

Specificaties: zie templates

Groep Takeover

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Groepen (behalve de groep Auto´s)

 
Download hier de templates
voor de Groep Takeover

Specificaties: zie templates

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

http://specs.weborama.nl/nl/edge-publisher-marktplaats-site-marktplaats-autos_takeover
http://specs.weborama.nl/nl/html-publisher-marktplaats-site-marktplaats-groepen_takeover
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
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Deze banner kan worden getoond op:
 \ Homepage

 
Download hier de templates
voor de Homepage Takeover XXL

Specificaties: zie templates

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Homepage

 

Download hier de templates
voor de Homepage Takeover

Specificaties: zie templates

Homepage Takeover

Homepage Takeover XXL

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

https://adrime.app.box.com/s/kf9wb4v3u1j7i8opkt1m
https://adrime.app.box.com/s/i211k5yoz02lkoekrb91
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
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Deze banner kan worden getoond op:
 \ Advertentiepagina’s

 
Download hier de templates
voor de Intent Takeover

Specificaties: zie templates

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Advertentiepagina’s

 

Download hier de templates
voor de Intent Message

Specificaties: zie templates

Intent Message

Intent Takeover

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

http://specs.weborama.nl/nl/html-publisher-marktplaats-site-marktplaats-intent_takeover
https://adrime.app.box.com/s/qptmlwnlp481ppt0dni6
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
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Deze banner kan worden getoond op:

Download hier de templates
voor de Leaderboard

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

Leaderboard
728x90 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

web

tablet 
app

Homepage, Groepen, Rubrieken en Advertentiepagina’s

Homepage en Rubrieken

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Homepage, Groepen en Rubrieken

Download hier de templates
voor de Leaderboard Skin

Specificaties: zie templates

Leaderboard Skin

http://specs.weborama.nl/nl/edge-standard-fixed-desktoptablet-728x90_leaderboard
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-automatedtrading-scalable_takeover
http://specs.weborama.nl/nl/html-standard-automatedtrading-apto
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Deze banner kan worden getoond op:
 \ Rubrieken

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

Rubrieksbanner
760x100 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Advertentiepagina’s 

Download hier de templates
voor de Lightbox

Lightbox

   Specificaties: zie templates

mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
http://www.marktplaatszakelijk.nl/wp-content/uploads/2015/04/2015_Q2_Lightbox_specs.pdf
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De deadline voor het aanleveren van het materiaal is 3 werkdagen voor startdatum van de campagne.  
Het materiaal dient te worden aangeleverd bij traffic@marktplaats.nl.

Materiaal aanleveren

Neem contact op voor hulp via traffic@marktplaats.nl.
Meer informatie

HTML5 banners dienen via 3rd party tags te worden aangeleverd.  
We gebruiken de expertise van Weborama als het gaat om HTML5 campagnes.

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Advertentiepagina’s

Maximum text:
Statische afbeelding:
Filetype:

Tekstlink
2 regels, 28 karakters per regel
30x30 px
.jpg en .gif 

Deze banner kan worden getoond op:
 \ Rubriekspagina’s en Advertentiepagina’s

Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

Skyscraper
160x600 px of 120x600 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Marktplaats%20Media
mailto:traffic%40marktplaats.nl?subject=Vraag%20over%20Adverteren%20op%20Marktplaats
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Deze banner kan worden getoond op:
 \  Pc/Laptop/Tablet Web : Homepage, Groepen  
(rechts of gecentreerd) en Advertentiepagina’s

 \ Smartphone Web : Rubrieken en Advertentiepagina’s
 \ Smartphone App : Rubrieken
 \ Tablet App : Advertentiepagina’s

300x250 px
100 KB
.jpg, .gif of HTML5

Download hier de templates
voor de Medium Rectangle

Medium Rectangle
Dimensions:
Max. initial load:
Filetype:

http://specs.weborama.nl/nl/edge-standard-fixed-desktoptablet-300x250_rectangle
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