Specyfikacja techniczna
Informacje podstawowe
Zasady ogólne
Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach portali powinny spełniać warunki określone w regulaminie emisji reklam
dostępnym na stronie reklama.ddwlkp.pl oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w DDWLKP.pl.
DDWLKP.pl może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź
przerwać jej emisję w przypadku niespełnienia powyższych warunków.
DDWLKP.pl decyduje o funkcjonalności stron, a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników
(user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub
szkodliwą dla użytkowników portalu.

Formy reklamowe
waga / waga
po rozwinięciu

nazwa formy

rozmiar

format pliku

billboard

60 kB

750x100

gif, png, jpg,

double billboard

60 kB

750x200

gif, png, jpg,

triple billboard

60 kB

750x300

gif, png, jpg,

wideboard

60 kB

950x200

gif, png, jpg,

responsie wideboard

60 kB

width=”100%”

navibox

40 kB

291x175

navibox slim

40 kB

75x75

double skyscraper / double skyscraper slim

60 kB

320x600 /
320x300

gif, png, jpg,

skyscraper

60 kB

160x600

gif, png, jpg,

intext

60 kB

300x500

gif, png, jpg,

screening

500 kB

X

gif, png, jpg,

gigaboard*

500 kB

1200x600

gif, png, jpg,

*

gif, png, jpg,

Gigaboard emitowany jest wyłącznie na stronie głównej portalu. Na podstronach emitowany jest wideboard 950x200 px.

Wymagania ogólne
Wszystkie typy reklam
Wszystkie reklamy przysłane przez klienta lub zleceniodawcę (nazywanego dalej Reklamodawcą) przeznaczone do emisji na stronach
portali, których wydawcą jest firma ROZWOJOWI.com (nazywa dalej Wydawcą) powinny spełniać warunki określone w regulaminie
emisji reklam dostępnym na stronie reklama.ddwlkp.pl oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych na stronach
Wydawcy. Wydawca może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej
emisji bądź przerwać jej emisję w przypadku niespełnienia powyższych warunków.
1.

Nazewnictwo materiałów
Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane wg następującego schematu:
reklamodawca__typbanera_rozmiar.rozszerzenie,
np.: rozwojowi_gigaboard_1200x600.jpg

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Reklamy Portali Informacyjnych
tel.: +48 608 144 544, email: halo@rozwojowi.com

a. Nazwy plików nie mogą zawierać spacji ani polskich liter.
b. Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie zip.
2.

Terminy dostarczania materiałów reklamowych
a. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni
robocze przed rozpoczęciem emisji.

3.

Poufność danych użytkowników
a. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika poza obszarem reklamy.
b. Reklama nie może zmieniać ani odczytywać plików cookies Wydawcy.
c. Reklama nie może odczytywać ani zapisywać danych w Local / Session Storage przeglądarki.
e. Na podstawie powyższych informacji Wydawca może wyrazić zgodę na pozyskiwanie i wykorzystywanie danych o
użytkownikach. Reklamodawca gwarantuje, że żadne dane uzyskane w związku z prowadzeniem kampanii na stronach Wydawcy
nie będą wykorzystywane do innych celów, niż te do których zostały pozyskane.

4.

Dźwięk w reklamach
a. Dźwięk w reklamach może być odtwarzany jedynie po akcji użytkownika (kliknięcie).
b. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest automatyczne odtwarzanie dźwięku także po najechaniu kursorem myszy.
Wszystkie kreacje, w których po najechaniu uruchamia się dźwięk, powinny zawierać czytelny komunikat informujący o
odtwarzaniu dźwięku po najechaniu, np. "NAJEDŹ, ABY WŁĄCZYĆ DŹWIĘK".
- Dźwięk w reklamach Video może być uruchamiany po kliknięciu lub najechaniu,
- w przypadku reklam rozwijanych dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej
rozwinięcie się reklamy (najechanie kursorem myszy bądź kliknięcie). Dźwięk powinien wyłączać się automatycznie po zwinięciu
reklamy.
c. Jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenia włączania i wyłączania dźwięku.
d. Pliki dźwiękowe powinny być pobierane z serwerów Wydawcy. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików
dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada Reklamodawca.

5.

Przycisk zamykania
a. Reklamy emitowane na warstwie nad treścią strony (tzw. formy layerowe), zasłaniające zawartość serwisu (np. Toplayer),
reklamy scrollowane oraz wszystkie inne reklamy agresywne muszą być wyposażone w przycisk „ZAMKNIJ X”, pozwalający na
zamknięcie kreacji.
b. Minimalny rozmiar przycisku zamykania to 14x14 px. Minimalna wysokość czcionki w napisie „ZAMKNIJ X” to 12px. Zarówno
napis jak i przycisk powinny znajdować się na nieprzezroczystym tle i być klikalne na całej powierzchni.
c. W przypadku kompozycji o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien być umieszczony w odległości
maksymalnie 20 px (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kompozycji.
d. Przycisk powinien być statyczny, mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji oraz zachowywać stały
rozmiar i kolorystykę przez cały czas emisji reklamy.
e. W przypadku reklam umieszczonych na warstwie kliknięcie w napis lub krzyżyk powoduje zamknięcie kreacji.

6.

Wydajność i błędy
a. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania.
b. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
c. Reklama niezależnie od rodzaju nie może obciążać procesora w stopniu istotnie utrudniającym pracę na komputerze z innymi
aplikacjami.
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