
HVORFOR EN IMAGEBANK?
• Nemt og hurtigt at finde billeder – 24/7/365 - når du har tid

• Find de nyeste billeder på alle produkter

• Find produkt-og image billeder i både highres og lowres, 
 Leander logo, videoer, SoMe posts og mere

• Nem download i zip-format. Download alle de filer du har
 brug for på én gang

• Se filstørrelsen direkte på billederne 

Tip! Det er også muligt at downloade en zip fil med billeder af et 
bestemt produkt direkte fra vores hjemmeside. Brug download 
funktionen i bunden af den respektive side.



IMAGEBANK - GUIDE
SÅDAN KOMMER DU I GANG
1. Gå til leander.com 
2. Vælg ”Imagebank” i footermenuen nederst på siden
3. Tryk på linket ved ”Fortsæt til Imagebank”

Hvis du ikke kan finde det du søger, så kontakt os på marketing@leander.com 

Tip! Gem siden i din bogmærkelinje og gå direkte til Imagebanken fremover.
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IMAGEBANK - GUIDE
STARTSIDEN
Herfra kan du finde: 
1) Mappestrukturen - Billeder og videoer er opdelt efter serie, produkt eller type, f.eks:
 Web-billeder til Classic babyseng ligger under LEANDER CLASSIC -> LOW-RES.
2) Søgefelt - Gå direkte til det ønskede billede med søgefunktionen. Husk at skrive om det skal
 være high-res eller low-res for flere relevante resultater.
3) Download – Du kan downloade både mapper og enkelte filer. Mapper downloades som 
 zip-filer.

 OBS: vil du downloade flere filer samtidig, kan du afkrydse filerne i cirklen til venstre for 
 filnavnet (vises når du holder musen over).

VIGTIGE FEATURES
• Low-res og high-res – Imagebanken indeholder billeder i både høj og lav opløsning. High-res
 billeder er egnet til print o.lign, low-res billeder er egnet til web (alle low-res billeder er
 1200x12oo px)
1) Quickmenu – vises når du holder musen over et billede eller mappe. Her kan du vælge:
  - ”Forhåndsvisning”: Se et billede i full-screen (kun på enkeltfiler, ikke mapper).
  - ”Download”: Har samme funktion som ”Download”-knappen i menulinjen.
  - ”Detajler”: Se type, størrelse o.lign. (kun på enkeltfiler, ikke mapper).
2) Brødkrummesti – viser hvilke mapper du er gået igennem for at få vist de filer du befinder
 dig på.

 Tip! Du kan altid gå tilbage ved at trykke på et mappenavn direkte i brødkrummestien.


