
Tekniske specifikationer på Standtype A, B, C og C+ 

 Side 1 

Standtype A 
 

Element Filtype Max. størrelse Format 

Logo til udstilleroverblik 
(søgefunktion) 

JPEG eller PNG Ingen begrænsning 1050 x 600 pixel 

Link til din webside fra 
udstilleroverblik 

Link til webside   

 
Standtype B 
 

Brandingflader Filtype Max. 
størrelse 

Format 

Logo til udstilleroverblik 
(søgefunktion) 

JPEG eller PNG Ingen 
begrænsning 

1050 x 600 pixel 

Tv-skærm på stand Video: MP4  
Billeder: JPEG eller PNG 

Ingen 
begrænsning 

Video: 16:9 
Billeder: 1600x900 
pixels 

1 roll up  Billeder: JPEG eller PNG Ingen 
begrænsning 

500 x1100 pixels 

Lille computerskærm (bedst at 
bruge dit logo eller en simpel 
grafik her) 

Billeder: JPEG eller PNG Ingen 
begrænsning 

800x450 pixels 

Lille stander på gulv (bedst at 
bruge dit logo eller en simpel 
grafik her) 

Billeder: JPEG eller PNG Ingen 
begrænsning 

360 x 420 pixels 

 
 

Knapper Filtype Max. 
størrelse 

Format 

1 downloadknap. Her kan 
følgende filtyper lægges op 
 
Alternativt kan indsættes et 
link 

Tekst eller billeder: 
PDF, PPT, JPEG, PNG  
Film: MP4, MOV 
Lydfiler: MP3, WAV 

15 MB Ingen begrænsning 
 
 
Eller  
Link til webside 

Link til din webside fra 
udstilleroverblik 

  Link til webside 

Chatfunktion   Her skal du beslutte, 
hvem der skal være 
administrator på 
chatfunktionen og 
have tilsendt login 

Book møde funktion   Her skal du beslutte, 
hvilken e-mail-
adresse 
forespørgsler om 
mødebooking skal 
sendes til.  



Tekniske specifikationer på Standtype A, B, C og C+ 

 Side 2 

 
Standtype C 
 

Brandingflader Filtype Max. størrelse Format 

Logo til udstilleroverblik 
(søgefunktion) 

JPEG eller PNG Ingen begrænsning 1050 x 600 
pixel 

Tv-skærm på stand Video: MP4  
Billeder: JPEG eller PNG  

Ingen begrænsning Video: 16:9 
Billeder: 
1600x900 
pixels 

2 roll ups (der kan uploades 
forskellige filer til hver flade) 

Billeder: JPEG eller PNG Ingen begrænsning 500 x1100 
pixels 

Lille computerskærm (bedst at 
bruge dit logo eller en simpel 
grafik her) 

Billeder: JPEG eller PNG Ingen begrænsning 800x450 pixels 

Lille stander på gulv (bedst at 
bruge dit logo eller en simpel 
grafik her) 

Billeder: JPEG eller PNG Ingen begrænsning 360 x 420 
pixels 

 

Knapper Filtype Max. størrelse Format 

3 downloadknapper. Her 
kan følgende filtyper 
lægges op 
 
Alternativt kan indsættes 
links i stedet for 
downloadknapper 

Tekst eller 
billeder: PDF, 
PPT, JPEG, PNG  
Film: MP4, MOV 
Lydfiler: MP3, 
WAV 

15 MB Ingen begrænsning 
 
 
 
 
Eller 
Links til websides 

Link til din webside fra 
udstilleroverblik 

  Link til webside 

Chatfunktion   Her skal du beslutte, hvem 
der skal være administrator 
på chatfunktionen og have 
tilsendt login 

Book møde funktion   Her skal du beslutte, 
hvilken e-mail-adresse 
forespørgsler om 
mødebooking skal sendes 
til.  

 
Standtype C+ 
Hvis du har booket standtype C+, skal der produceres materiale efter samme guidelines som til 
standtype C, medmindre du tilkøber design af din egen stand. Derudover opfordrer vi til, at du 
snarest muligt kontakter Agenda Group på laeringsfestivalonline2021@agendagroup.com, for at 
aftale nærmere omkring udvikling af din C+-stand.  
 

mailto:laeringsfestivalonline2021@agendagroup.com

