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Bannerplaceringer forside
Figuren viser annoncernes omtrentlige placering på siden. 
Bannerformaterne er i pixels (bredde x højde) Annoncepriser til  

forsiden per måned 
excl. moms

Topbanner:
1240 x 180 pixels eller
930 x 180 pixels

Bundbanner:
930 x 180 pixels

Topbanner: 
1240 x 180 pixels eller  
930 x 180 pixels.  4.900 kr

Special scrollbanner:  
160 x 600 pixels.  4.900 kr.

Artikelbanner:  
750 x 500 pixels.  3.200 kr.

Højrebanner 1:  
300 x 250 pixels.  4.300 kr.

Højrebanner 2:  
300 x 250 pixels.  4.300 kr.

Højrebanner 3:  
300 x 250 pixels.  4.300 kr.

Højrebanner 4:  
300 x 250 pixels.  2.700 kr.

Højrebanner 5:  
300 x 250 pixels.  2.700 kr.

Højrebanner 6:  
300 x 80 pixels.  2.200 kr.

Højrebanner 7:  
300 x 250 pixels.  1.650 kr.

Højrebanner 8:  
300 x 250 pixels.  1.650 kr.

Højrebanner 9:  
300 x 250 pixels.  1.650 kr.

Bundbanner: 930 x 180 pixels – 
med i pris for topbanner.

Special 
scroll- 
banner: 
160 x 600 
pixels

Højrebanner 1
300 x 250 pixels

Højrebanner 2
300 x 250 pixels

Artikelbanner 
750 x 500 pixels

Højrebanner 3 
300 x 250 pixels

Højrebanner 4 
300 x 250 pixels

Højrebanner 5 
300 x 250 pixels

Højrebanner 9 
300 x 250 pixels

Højrebanner 8 
300 x 250 pixels

Højrebanner 7 
300 x 250 pixels

Højrebanner 6  
300 x 80 pixels
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UDARBEJDELSE AF BANNERE

For 865 kroner kan minbaad.dk 
udarbejde et banner med layout 
og tre skift. 

På hver bannerplacering kan være 
op til fem bannere med skiftende 
visninger.

Annoncebooking: Tlf.: +45 28 60 80 87



Artikelbanner
620 x 400 pixels

Special 
scroll-banner
300 x 600 pixels

UDARBEJDELSE AF BANNERE

For 865 kroner kan minbaad.dk 
udarbejde et banner med  
layout og tre skift.
På hver bannerplacering kan  
være op til fem bannere med 
skiftende visninger.
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Annoncepriser til  
undersider per måned 
excl. moms

Bannerne fra forsiden ekspon-
eres automatisk på undersiderne 
pånær:

Special scroll-banner:
300 x 600 pixels. 4.900 kr.

Artikelbanner:  
620 x 400 pixels. 2.700 kr.

Bannerplaceringer forside
Figuren viser annoncernes omtrentlige placering på siden. 
Bannerformaterne er i pixels (bredde x højde) 

Annoncebooking: Tlf.: +45 28 60 80 87



Bannere kan afleveres i flg. filformater:

• .gif
• .jpg
• .swf (flash)

Gif-format
Gif-formatet kan være et statisk billede
eller en lille animation. Bemærk at visse
browsere ikke som standard viser/afvikler
animerede giffer. De viser kun det
første billede i en animeret gif.

Jpg
Jpg-format er et statisk format. Kan
ikke indeholde animation.

Swf (flash)
Flash er velegnet til animerede bannere.
Flash bannere kan streame video. Bruges der 
video i et banner skal denne video streames, 
og streamet skal aktiveres af brugeren. 
Streamet skal stoppe, så snart musen fjernes 
fra banneret.
Endvidere skal der på banneret være mu-
lighed for at slå lyden fra.

Klik-kode til flash bannere
Hvis man vælger at hardcode banner
linket i flashen, skal man huske at linket
skal åbne i et nyt browser vindue.
getURL(”http://www.site.dk”, ”_blank”);
En anden mulighed er at bruge flg. kode
til håndtering af banner klik.
I eksemplet er koden lagt på et button
objekt:

on (release) { if (_root.clickTAG.substr(
0, 5) == “http:” || _root.clickTAG.
substr(0, 6) == “https:”){ this.getURL
(_root.clickTAG, _root.target); } }

eller et MovieClip objekt, her kaldet
banner:
banner.onRelease = function()
{ if (_root.clickTAG.substr(0, 5) ==
“http:” || _root.clickTAG.substr(0, 6)
== “https:”) {
this.getURL(_root.clickTAG, _root.
target); } }

Ved at bruge ovenstående kode, i stedet
for at hardcode linket, kan minbaad.
dk registrere, hvor mange klik der har
været på banneret.

Generelt for alle bannerformater
Sørg for at banneret fylder færrest kb som 
muligt.

Kig eventuelt på dette link for nogle gener-
elle retningslinier for banner-annoncering:

http://www.fdim.dk/?pageid=42

Aflevering af bannere
Oplys altid www-adressen, som banneret
skal linke til, samt start-og slutdato
for banner. Oplys også, hvilket format
dit banner er lavet i(bredde x højde),
samt hvor på sitet banneret ønskes
placeret.

Kontakt
Minbaad.dk 
Skåde Skovvej 13
 8270 Højbjerg, Denmark
tlf. +45 21 66 57 37

Bannere sendes per mail til
troels@minbaad.dk.
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Bannere – filformater Annoncebooking: Tlf.: +45 28 60 80 87


