1

OBECNÉ PODMÍNKY PRO REKLAMNÍ BANNERY
Následující obecná pravidla mají za cíl zjednodušit celý proces schválení a nasazení formátů do reklamního systému. Případné
výjimky a řešení speciálních reklamních formátů je potřeba řešit s naší technickou online podporou na adrese onlinepodklady@mf.cz.
Způsob dodání podkladů
● Podklady ke standardní formě reklamy musí být dodány nejméně 3 pracovní dny před jejím požadovaným spuštěním.
● Podklady k nestandardní formě reklamy (řídící skript, obrázky, soubory, swf atd.) musí být dodány nejméně 5 pracovních
dnů před požadovaným spuštěním.

Banner
● Banner nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.
● Banner nesmí být agresivní ve smyslu blikání či chvění.
● Banner nesmí obsahovat grafiku či textové prvky, které by mohly uživatele uvést v omyl (tzv. trikové bannery)
● Banner svojí velikostí nesmí přesahovat stanovený limit.
● Banner nesmí obsahovat zvuky (výjimkou je pouze videoreklama)
● Banner nesmí jakkoliv zasahovat do stránky nebo ovlivňovat chování prvků stránky, které ne-jsou součástí komerční plochy
(banneru)
● Banner musí mít vždy správné rozměry na požadovanou pozici dle vzorové specifikace.
● Banner nesmí obsahovat v názvu diakritiku, mezery, ani zvláštní znaky. Místo mezery lze použít podtržítko "_"
Obecné specifikace pro obrázkové formáty
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● Přijímáme pouze ve formátech JPG, GIF, nebo PNG
● Musí splňovat přesné rozměry dle specifikace příslušného banneru
● Musí dodržet maximální velikost pro daný formát dle specifikace
Obecné specifikace pro HTML5 bannery
● Banner musí být kompatibilní ve všech dostupných internetových prohlížečích (platí i pro starší verze prohlížečů, jako je
například IE8)
● Podklady pro banner se musí vejít do datového limitu 100 kB. Tímto je vyloučeno použití nástrojů Adobe Edge a Swiffy,
jejichž podpůrné JS knihovny jsou samy o sobě větší než datový limit, stejně jako použití různých JS frameworků (YUI,
MooTools, Prototype.js, jQuery a spol.) a CSS frameworků (Bootstrap, Foundation).
● Banner nesmí vydávat zvuky bez explicitní akce uživatele
● Uvnitř iframu se nesmí odehrát žádné přesměrování (nebo jiná změna adresy) způsobující, že kliknutí na tlačítko Zpět v
prohlížeči na naší stránce nepovede na předchozí stránku.

Obecné specifikace pro externí kódy
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● Přijímáme externí kódy Gemius, BBmedia, AdForm, DoubleClick.
● Pro zobrazení každého banneru, je třeba zaslat zvlášť externí kód. V případě více různých kreativ, prosíme o zaslání
příslušného počtu kódů.
● Bannery nasazené prostřednictvím externích kódů nelze po schválení měnit bez předchozí konzultace a musejí být
opětovně schváleny.
● Žádné nestandardní formáty, videospoty, mobilní reklamu a pozici Leaderboard sticky nelze nasadit prostřednictvím
externích kódů.
● Všechny funkce musí být přímo součástí kódu.
● Měřící kódy musí být vždy ve formátu HTTPS

Obecné specifikace pro cílové URL
● Cílová URL musí vždy vést na funkční URL adresu, která neodkazuje na dokumenty jako je PDF, Word, Excel atd.
● Cílová URL adresa, která odkazuje na sociální sítě, nesmí být podmíněna přihlášením či registrací.
● Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nebo mít podvodný či jinak nemorální obsah.
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STANDARDNÍ REKLAMNÍ FORMÁTY
Rozměry a datové limity bannerů pro Desktop
Název

Rozměry

Datová velikost

Typ souboru

Leaderboard (horní, střední, dolní)

1000 x 200

max. 45 kb / 100 kb (HTML5)

HTML5 + GIF/JPG/PNG

Square

300 x 300

max. 45 kb / 100 kb (HTML5)

HTML5 + GIF/JPG/PNG

Skycraper

300 x 600

max. 45 kb / 100 kb (HTML5)

HTML5 + GIF/JPG/PNG

60 x 40

max. 15 kB

GIF/JPG/PNG

480 x 300

max. 45 kb / 100 kb (HTML5)

HTML5 + GIF/JPG/PNG

1000x100/150

max. 45 kb / 100 kb (HTML5)

HTML5 + GIF/JPG/PNG

Rozměry

Datová velikost

Typ souboru

Leaderboard

320 x 50

max. 45 kb

GIF/JPG

Square

300 x 300

max. 45 kb

GIF/JPG

Komerční sdělení*
Wallpaper
Leaderbord sticky*

Poznámky

max. 75 znak

* není možno nasazovat pomocí skriptu

Rozměry a datové limity bannerů pro Mobilní verzi
Název
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Poznámky

BRANDING
Obecné specifikace nestandardního reklamního formátu Branding
•

2 obrázky - formát JPG/PNG/GIF (bez animace)

•

První obrázek (hlavička) je umístěn jako první na začátku stránky

•

Druhý obrázek (opakovací) je umístěn pod první obrázek a poté je replikován tolikrát, dokud nevyplní celou výšku stránky.

•

Pokuste se udělat pozadí druhého obrázku jednotné, aby nebyly viditelné přechody mezi jednotlivýma opakujícíma se
obrázky, tedy pokud to není vaším záměrem

•

Branding není možno nasazovat pomocí skriptu

6

Rozměry a datové limity bannerů pro Branding

Název

Rozměr podkladového
obrázku

Rozměr horní
leaderboardové části

Rozměr středového
prostoru

Datová
velikost

Typ souboru

Statický branding s
podkladovou barvou

1920 x 1200 px

1000 x 200 px

1052 px

max. 240
kB

JPG/PNG/GIF (bez
animace)

Statický branding s
opakujícím se pozadí

1920 x 1200 px

1000 x 200 px

1052 px

max. 240
kB

JPG/PNG/GIF (bez
animace)

Fixní branding

1920 x 1200 px

1000 x 200 px

1052 px

max. 240
kB

JPG/PNG/GIF (bez
animace)

Double-layer branding

1920 x 1200 px

1000 x 200 px

1052 px

max. 480
kB

JPG/PNG/GIF (bez
animace)

Branding html5

1920 x 1200 px

1000 x 200 px

1052 px

max. 240
kB

JPG/PNG/GIF
Leaderboard html5

Náhledy:
Náhledový vizuál pro Branding - verze Statický branding s opakujícím se pozadím
Náhledový vizuál pro Branding - verze Fixní branding
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