Pravidla a technické parametry reklam

Pravidla pro tvorbu banneru
-

-

reklama nesmí být agresivní, ve smyslu chvění a blikání
o za agresivní banner je považována kreativa, která ve velmi krátkém časovém intervalu
výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky, které mohou uživatele vyrušovat
při práci se stránkou
nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky
o reklamní bannery s využitím vystříhaných erotických obrázků nejsou přípustné
Nesmí překročit datové limity pro danou pozici
Musí mít správný rozměr pro danou pozici (není možné banner o velikosti 250 × 250 zobrazovat v
pozici 300 × 300)
Bannerová reklama nesmí obsahovat zvuk, zvuk nesmí být zapnut ani po najetí myši. Toto je povoleno
pouze u videoreklamy
URL musí vždy cílit na webovou stránku, není možné po prokliku uživatele směřovat na dokumenty
typu doc, pdf, rtf a podobně
nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky
nesmí napodobovat brand zastupovaných serverů
nesmí obsahovat formuláře
nesmí obsahovat "downloadovaci" tlačítko nebo podobným způsobem napodobovat funkčnost
serveru
o tlačítko s nápisem "Download" není přípustné
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Technické parametry reklamy
BANNEROVÁ REKLAMA

-

Obrázkové kreativy v bitmapových formátech (jpg, png, gif)
Animace (html5)
Externí kód z vlastního reklamního systému

PŘEHLED BANNEROVÝCH POZIC

Pozice

Rozměry (px)

Max.datová
velikost (Kb)

Kreativy

Square detail souboru

300 × 300

50

Html5 / Obrázek

Skyscraper detail souboru

120 × 600 / 300 x 600

50

Html5 / Obrázek

Skyscraper vyhledávání

120 × 600 / 300 x 600

50

Html5 / Obrázek

Leaderboard vyhledávání

745 × 100

50

Html5 / Obrázek

Branding

1920 x 600 Top +
1920 x 600 Repeater

300 + 300

Obrázek

VIDEOREKLAMA

-

Videospot minimálně v HD kvalitě (720p)
Formát mp4, flv, mpg, avi
Formát obrazu 4:3 nebo 16:9

DIRECT MAIL

-

HTML dokument
Doporučená šířka těla emailu je 550 pixelů
Maximální velikost HTML dokumentu je 40 Kb
Maximální velikost všech prvků je 200 Kb
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