Specyfikacja techniczna produktów reklamowych
portalu PoznajGwiazde.pl
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Dokument określa sposób przygotowania produktów reklamowych dla systemu
PoznajGwiazde.pl. Wszystkie reklamy muszą ramowe założenia poniższej specyfikacji.
W dokumencie uwzględniono wszystkie, obecnie obsługiwane formaty reklam.

1. Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów
reklamowych
Produkt reklam owy

Form at Pliku

Rozm iar

Waga

Billboard

JPG, GIF, FLASH

750x100

40 KB

DoubleBillboard

JPG, GIF, FLASH

750x200

45 KB

TriBoard

JPG, GIF, FLASH

750x300

50 KB

Rectangle

JPG, GIF, FLASH

300x250

40 KB

Rectangle 2

JPG, GIF, FLASH

180x150

40 KB

HalfPage

JPG, GIF, FLASH

300x600

50 KB

WideBoard

JPG, GIF, FLASH

940x300

60 KB

W przypadku ww. produktów w formie video, streaming emitowany jest ze standardowych,
graficznych form reklamowych, wykonanych w technologii Adobe Flash.
W tym przypadku film powinien być plikiem gotowym do wdrożenia w formie
kodu HTML.

2. Wymagania ogólne dla reklam
2.1. Reklamy typu GIF, JPG
Reklama musi spełniać wymagania zawarte w punktach 1 i 3 Specyfikacji.
2.2. Reklamy typu FLASH
Reklama musi spełniać wymagania zawarte w punktach 1 i 3 Specyfikacji.
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2.3. Reklama video w ramach losowania nagrody rzeczowej
Reklama w formie video powinna trwać maksymalnie 150 sekund, będzie opublikowana
na prywatnym kanale PoznajGwiazde.pl w zewnętrznym serwisie YouTube i udostępniona
będzie wyłącznie na potrzeby mechanizmu losowania nagrody rzeczowej. W związku z
tym powinna spełniać wszystkie wymagania serwisu YouTube. Do reklamy prosimy dodać
pytanie sprawdzające i trzy warianty odpowiedzi zamkniętych (sugerujemy pytania proste,
mające zapewnić zabawę). Ponadto reklama musi spełniać wymagania zawarte w punkcie
3. Specyfikacji.

3. Ustalenia dodatkowe
•
•
•
•
•
•

Prosimy o dostarczenie kompletu kreacji wraz z odnośnikami URL na cztery
dni robocze przed startem kampanii.
Materiał nie może wymieniać danych z zewnętrznymi serwerami, zapisywać,
zmieniać cookie. Zabronione jest stosowanie odwołań do innych plików, wysyłanie
danych z kreacji i do kreacji bez wcześniejszej zgody PoznajGwiazde.pl.
Zabronione są skrypty zmieniające rozmiar i położenie okna przeglądarki.
Materiał nie może generować błędów, ostrzeżeń, blokować lub utrudniać
korzystania ze stron.
Zabronione jest używanie w reklamach grafiki przypominającej elementy systemów
operacyjnych (np. okna z przyciskami minimalizowania, zamykania).
Pola formularzy w reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z ich standardową
funkcją i treścią komunikatu prezentowanego na przyciskach (np. kliknięcie w listę
rozwijaną lub pole tekstowe nie może powodować przekierowania na strony
Klienta).
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