adfactor slider
Wij hebben de Adfactor Slider speciaal ontwikkeld voor adverteerders die de design
features van hun product willen laten shinen. Zo kun je als merk het bijzondere design van
je product belichten en dit in de juiste sfeer neerzetten. Denk hierbij aan design
telefoons, tv/audio apparatuur en fashionmerken. De uiting staat bovenaan de site en
de slides sliden automatisch. De Adfactor Slider is responsive en geschikt voor tablets en
mobiel, dan swipe je door de slides heen.
Adfactor Slider voorbeelden vind je in onze gallery.

Desktop

Lorem ipsum dolor sit amet vivende que sed dolor pellentesque
970 px

Tablet

250 px

375 px

Mobiel

Lorem ipsum dolor sit amet vivende que sed dolor pellentesque

970 px

Lorem ipsum dolor sit amet sed
by

320 px
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adfactor slider
Specificaties
Aantal slides

Formaat

maximaal 5

desktop: 970 px breed en 500 px hoog
tablet: 970 px breed en 375 px hoog
mobiel: 320 px breed en 250 px hoog

Beeldgebruik

hoog resolutiebeeld zonder copy, prijsballonnen, violators etc.
apart aan te leveren, beeld in HQ PSD

Tekstvlak

desktop: 60 px hoog en 970 px breed
tablet: 60 px hoog en 970 px breed
mobiel: 60 px hoog en 320 px breed
kleur: #000000
transparantie: 40%

Tekstopmaak

kleur: #ffffff
lettertype: vrij in te vullen
tekst desktop, optie 1: één regel, grootte 24 px
tekst desktop, optie 2: één titel vet met één zin eronder licht in grootte 18 px
tekst mobiel: één titel, grootte 18 px
(beschikbaar aantal tekens per regel is afhankelijk van gekozen lettertype en tekstopmaak)

Verplicht

adfactor slidericon, kleur: #0faeae
sluitkruisje, kleur: #c9c9c9
progressdots, kleur: #ffffff 100% actief en 60% transparantie inactief
navigatiepijlen, kleur: #c9c9c9

Gedrag

scrollen via pijlen links en rechts, swipen op tablets en auto-scroll op 6 seconden
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