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Dane techniczne kreacji HTML5:

Dane techniczne kreacji  Video:

1. Pliki HTML5, w celu prawidłowego zliczania statystyk muszą mieć zdefiniowany tzw. ClickTag. 
   Kreacja, w głównym pliku HTML, powinna udostępniać zmienną, do której można przekazać adres docelowy kreacji.  

2. Przykładowy ClickTag:

       <html>

       <head>

       <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>

       <script type="text/javascript">

         // Zamień http://www.example.com na adres własnej strony docelowej.

         var clickTag = "http://www.example.com"; </script>

       </head>

       <!-- Tutaj jest reszta kodu kreacji. -->

       </html>

3. Wszystkie załączniki do kreacji, dodatkowe zdjęcia, skrypty muszą być umieszczone w głównym 

    folderze kreacji (w tym samym, w którym jest plik html)

4. Kreacje wraz ze wszystkimi dodatkowymi plikami należy dostarczyć spakowane do archiwum ZIP.

5. Zewnętrzne kody HTML kreacji muszą odnosić się do serwerów z ważnym certyfikatem SSL (https://)

6. Nazwa kreacji może być dowolna, ale nie może zawierać spacji i znaków specjalnych

Maksymalny czas wyświetlania: 30 sekund, maksymalna wielkość – 3MB

Dopuszczalne formaty video:
  MP4 = plik MPEG 4 z kodekiem H264 dla video i kodekiem AAC dla audio
  WebM = plik WebM z kodekiem VP8 dla video i kodekiem Vorbis dla audio
  Ogg = plik OGG z kodekiem Theora dla video i kodekiem Vorbis dla audio

Nie świadczymy usługi konwersji plików video i nie ponosimy odpowiedzialności za urządzenia końcowe 
użytkownika nie obsługujące formatu video.
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Formaty reklam Desktop (px) Mobile (px)

60 kb/3072 kB*

50 kb/3072 kB*

40 kb/2048 kB*

20 kb/1024 kB*

50 kB

20 kB

50 kB

60 kB

70 kB

20 kB

jpg, png, gif, html5

jpg, png, gif, html5, mp4*, ogv*, webm*

jpg, png, gif, html5, mp4*, ogv*, webm*

jpg, png, gif, html5, mp4*, ogv*, webm*

jpg, png, gif,  html5, mp4*, ogv*, webm*

jpg, png, mp4*, ogv*, webm*

jpg, png, gif, mp4*, ogv*, webm*

jpg, png, gif,  html5, mp4*, ogv*, webm*

jpg, png, gif,  html5, mp4*, ogv*, webm*

jpg, png, gif,  html5, mp4*, ogv*, webm*

Objętość Formaty plików

* - dotyczy materiałów wideo

W przypadku przygotowywania wersji top banner 1 + screening, główny banner (1200 x 250 px) powinien być przygotowany
w wersji przezroczystej. Dla widoku Mobile - bez przezroczystości. 

Partner Portalu

Top banner 1

+ screening

Top banner 2

Skyscraper

Mini skyscraper

Mini banner 1

Mini banner 2

Mini banner 3

Banner w kategorii

Reklama Pop-up

150 x 60
 
1200 x 250 

1920 x 1080 

1200 x 200 

300 x 600

300 x 400

250 x 200

250 x 200

250 x 200

600 x 150

500 x 500

70 x 30

370 x 200

brak

370 x 150

370 x 200

370 x 100

370 x 100

370 x 100

370 x 100

370 x 100

brak


