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1. Ogólne zasady dotyczące kreacji reklamowych.
1.1 Dźwięk w kreacjach reklamowych
Dźwięk w kreacjach może zostać włączony wyłącznie po akcji użytkownika (klik). Ograniczenie to nie dotyczy reklam
emitowanych w odtwarzaczu video.

1.2 FLASH - akcje w kreacjach
1.2.1

Klik

Action script 3
Za klik odpowiada następująca funkcja, którą należy zdefiniować w 1-szej klatce kreacji
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
Funkcję należy wywołać przez:
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
[gdzie mainBtn jest nazwą buttona]
Action script 2
Za klik odpowiada następująca akcja zdefiniowana na buttonie:
on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
W przypadku gdy kreacja ma mieć kilka klikalnych obszarów, zmienne przenoszące adresy docelowe powinny przyjąć
nazwy click1, click2, …

1.2.2

Formaty warstwowe - zamknięcie

Wszystkie kreacje warstwowe powinny posiadać w prawym górnym rogu widoczny element „zamknij X” służący do
ukrycia reklamy. Czcionka w wyrazie „zamknij” musi mieć minimum 12px, wymiary krzyżyka minimum 14x14px. Cały
obszar elementu musi być na nieprzezroczystym tle i być klikalny.
Action script 3
Zamknięcie realizuje następująca funkcja, którą należy zdefiniować w 1-szej klatce kreacji
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function closeAd(e:MouseEvent): void {
import flash.external.ExternalInterface;
ExternalInterface.call(paramList["zamknij"]);
}
Funkcję należy wywołać przez:
closeBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, closeAd);
[gdzie closeBtn jest nazwą buttona]
Action script 2
Za klik odpowiada następująca akcja zdefiniowana na buttonie:
on (release) { getURL("javascript:"+_root.zamknij+"()"); }
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Ekspandowanie lub push

Kreacja rozwijana powinna realizować wykonywać poniższe akcje po najechaniu wskaźnikiem myszy.
Action script 3
Rozwijanie realizuje następująca funkcja, którą należy zdefiniować w 1-szej klatce kreacji
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function expAd(e:MouseEvent): void {
import flash.external.ExternalInterface;
ExternalInterface.call(paramList["rozwin"]);
}
Zwijanie realizuje następująca funkcja, którą należy zdefiniować w 1-szej klatce kreacji
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function contAd(e:MouseEvent): void {
import flash.external.ExternalInterface;
ExternalInterface.call(paramList["zwin"]);
}

Action script 2
Za rozwinięcie odpowiada następująca akcja zdefiniowana na buttonie:
on (rollOver) { getURL("javascript:"+_root.rozwin+"()"); }
Za zwinięcie odpowiada następująca akcja zdefiniowana na buttonie:
on (rollOut) { getURL("javascript:"+_root.zwin+"()"); }

Ponadto, te same akcje powinny być podpięte pod buttony “rozwiń/zwiń” brandmarka (patrz pkt 6.2), oraz po
najechanie/zjechanie z kreacji typu push (patrz pkt 4).

1.2.4

Ładowanie video

Położenie klipu wideo, wykorzystywanego w kreacji, powinno być przekazywane w zmiennej _root.movie. W przypadku
zaciągania kilku klipów, nazwy zmiennych to _root.movie1, _root.movie2, _root.movie3

1.2.5

Zliczanie dodatkowych akcji

Jeśli kreacja flashowa ma zliczać dodatkowe akcje, powinna wywoływać javascriptową funkcję przekazaną w zmiennej
statsFn
Poprawna postać wywołania tej funkcji wygląda następująco dla Action Script 3:
flash.external.ExternalInterface.call(loaderInfo.parameters.statsFn, 'zlicz', ID);
Gdzie ID jest unikalnym identyfikatorem akcji
W przypadku zliczeń czasów (odtworzenie filmu, czas na kreacji) sugerowane jest wywoływanie statsFn co X sekund lub
procent odtworzenia.
O każdej potrzebie użycia takich zliczeń należy informować przesyłając materiały. Przygotowanie modułu statystyk pod
konkretną kampanię może zwiększyć czas zakładania kampanii o jeden dzień roboczy.
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1.3 Kreacje HTML5
Kreacje HTML5 to formy reklamowe składające się z HTML, arkuszy stylów, grafik, video oraz skryptu, emitowane w
miejscu standardowych form reklamowych. Poprawnie utworzone kreacje HTML5 pozwalają na emisję reklamy na
każdym urządzeniu, wliczając desktop, smartfony i tablety. Kreacje te mają różną strukturę i w celu poprawnego ich
osadzenia materiały należy przekazać przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną emisją.

1.3.1

Kody 3rd Party
Kreacje tworzone za pomocą narzędzi do generowania banerów html5 np.: Adobe Edge. W przypadku tych form
nie możemy zagwarantować poprawnego wyświetlenia na urządzeniach mobilnych.

1.3.2

Podstawowa struktura

Kreacje Powinny być przygotowane tak aby poprawnie ładowały się w ramkach. Margines powinien być ustawiony na 0
tak aby kreacja zaczynała się w lewym górnym rogu bez przesunięcia. Elementy klikalne powinny mieć ustawione styl
„cursor: pointer;”, wykonane w Google Swiffy: buttonMode = true;

1.3.3

Obsługa kliknięć

Wszystkie klikalne elementy powinny korzystać z globalnej zmiennej „window.clickTag” albo funkcji „window.clickFn()”
W przypadku multiklików będzie to „clickTag” lub „window.clickFn()” z inkrementowanym indeksem. Dla zmiennej
clickTag: window.clickTag1, window.clickTag2 itd.
Dla funkcji clickFn(): window.clickFn1(), window.clickFn2() itd.
Przykład window.clickTag:
html: <div onclick="window.open(window.clickTag, '_blank ')"></div>
Przykład window.clickFn():
html: <div onclick="clickFn();"></div>
Kreacje wykonane w Google Swiffy powinny zaczytywać adresy klików za pomocą flashVarsów w zmiennej „click”,
analogicznie jak kreacje flashowe.

1.3.4

Ekspandowanie lub push

Kreacja powinna mieć zakodowaną animację ze stanu „zwiniętego” do „rozwiniętego” po akcji najechania wskaźnikiem
myszki na reklamę. Analogicznie kreacja powinna mieć uwzględnioną animację procesu „zwinięcia” reklamy po
opuszczeniu wskaźnika myszki znad kreacji.
Zwiększenie lub zmniejszenie widocznego na serwisie kontenera reklamowego jest obsłużone już po stronie adserwera.

1.3.5

Zamykanie kreacji

W celu zamknięcia kreacji pełnoekranowej należy wywołać globalną funkcje window.closeFn();
Kreacje wykonane w Google Swiffy powinny być przygotowane tak jak flash czyli powinny zaczytać zmienną „zamknij”
za pomocą flashVarsów, następnie po kliknięciu w przycisk uruchomić funkcje:
flash.external.ExternalInterface.call(loaderInfo.parameters.zamknij);

1.3.6

Dozwolone elementy

Reklama HTML5 może zawierać:
- skrypt (javascript oraz Jquery)
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- arkusze stylów (CSS)
- HTML
- Grafiki (jpeg, gif, png)
- Video (mp4, webm)

1.4 Wydajność i błędy
Kreacja nie może powodować błędów na stronie - niepoprawnego wyświetlania serwisu, jak też pojawiania się
ostrzeżeń o błędach.
Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera w więcej niż 20%. Za standardowy przyjmuje się
komputer z procesorem Intel Core 2 Duo 2 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji 8.

1.5 Fałszywe kreacje
Nie może być praktykowane używanie w reklamach elementów operacyjnych, których funkcja wynikająca z formy,
napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem,
lub działa w sposób nietypowy. W szczególności, nie jest dozwolone używanie w reklamach podstawowych przycisków
o treści systemowej, ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji,
niedozwolona jest emisja reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych.
Przyciski zamieszczane na reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na
przyciskach, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, pola wyboru nie mogą powodować
przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji
niezgodnej z ich standardową funkcją.

1.6 Kreacje RichMedia
Kreacje RichMedia mogą, bez interakcji użytkownika, ważyć maksymalnie 300kB. Wszystkie dodatkowe elementy mogą
być dociągane dopiero po akcji (kliku).

1.7 Ramka
Ramka o szerokości 1px wokół reklamy jest wymagana w przypadku, gdy kreacja posiada białe lub transparentne tło i
łączy się ono bezpośrednio w jakimkolwiek stopniu z krawędzią kreacji.

1.8 Kreacja zastępcza
Dla wszystkich kreacji flashowych wymagamy przesłania kreacji zastępczej (backup image) w formacie GIF/JPG/PNG.

1.9 SSL i asynchroniczność
Wszystkie skrypty (wliczając kreacje HTML5) dostarczane na przestrzeni BAN muszą wspierać rozwiązanie SSL. Ważne
by przesłane do BAN kody nie uruchamiały jakichkolwiek elementów obsługujących tylko i wyłącznie protokół http
wliczając w to grafiki, wideo czy inne skrypty. Jest to niezbędne do prawidłowego realizowania kampanii.
Javascript musi działać w sposób asynchroniczny. Zabronione jest używanie document.write();
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2 Formaty standardowe
2.1 Billboard
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

750x100 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 40kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

2.2 Doublebillboard
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

750x200 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 40kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

2.3 Triplebillboard
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

750x300 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

Business Ad Network Sp. z o.o., pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, tel. +48 (71) 3374 260, fax +48 (71) 3374 270, e-mail: reklama@ban.pl

7

Formy reklamowe – specyfikacja techniczna

Business Ad Network

2.4 Megabillboard/Wideboard
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

970x200 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

2.5 Megadoublebillboard
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

970x300 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 80kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

2.6 Rectangle/Śródtekst
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

300x250 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 40kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
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2.7 Halfpage/Megaskyscraper
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

300x600 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

2.8 Skyscraper
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

160x600 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 40kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

3 Formaty ekspandowane
3.1 Expand Billboard
ROZMIAR:

FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

750x100 px – zwinięty
750x300 px – rozwinięty
Kierunek rozwinięcia: dół
SWF, HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
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3.2 Expand Doublebillboard
ROZMIAR:

FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

750x200 px – zwinięty
750x300 px – rozwinięty
Kierunek rozwinięcia: dół
SWF, HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

3.3 Expand Megabillboard/Wideboard
ROZMIAR:

FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

970x200 px – zwinięty
970x300 px – rozwinięty
Kierunek rozwinięcia: dół
SWF, HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

3.4 Expand Halfpage/megaskyscraper
ROZMIAR:

FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

300x600 px – zwinięty
600x600 px – rozwinięty
Kierunek rozwinięcia: lewo
SWF, HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
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4 Formaty push
4.1 Push Billboard
ROZMIAR:

FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

750x100 px – zwinięty
750x300 px – rozwinięty
Kierunek rozwinięcia: dół
SWF, HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

4.2 Push Doublebillboard
ROZMIAR:

FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

750x200 px – zwinięty
750x300 px – rozwinięty
Kierunek rozwinięcia: dół
SWF, HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

4.3 Push Megabillboard/Wideboard
ROZMIAR:

FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

970x200 px – zwinięty
970x300 px – rozwinięty
Kierunek rozwinięcia: dół
SWF, HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF do 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
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ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

5 Formaty warstwowe
5.1 Toplayer
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
CZAS ŻYCIA:
clickTag:

Zamknięcie:

400x300 px lub większe
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 60kB
HTML5 do 150kB
15 sekund
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
ActionSript3:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function closeAd(e:MouseEvent): void {
import flash.external.ExternalInterface;
ExternalInterface.call(paramList["zamknij"]);
}
closeBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, closeAd);
ActionScript2: on (release) { getURL("javascript:"+_root.zamknij+"()"); }
HTML5: window.closeFn();

5.2 Floor Ad
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
CZAS ŻYCIA:
clickTag:

Zamknięcie:

970x200 px lub 970x300 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 60kB
HTML5 do 150kB
15 sekund
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
ActionSript3:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function closeAd(e:MouseEvent): void {
import flash.external.ExternalInterface;
ExternalInterface.call(paramList["zamknij"]);
}
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closeBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, closeAd);
ActionScript2: on (release) { getURL("javascript:"+_root.zamknij+"()"); }
HTML5: window.closeFn();

5.3 Formaty scrollowane
5.3.1

Scroll Billboard

ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

5.3.2

Scroll Doublebillboard

ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

750x100 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 40kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

750x200 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 40kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
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6 Formaty Rich Media
6.1 Screening
Format składa się z dwóch elementów: banera oraz tapety. Baner jest kreacją ze zbioru:
1. Billboard
2. Doublebillboard
3. Triplebillboard
4. Megabillboard/Wideboard
5. Megadoublebillboard
Wytyczne tapety:
ROZMIAR:
FORMAT:
WAGA:

minimum 1280px szerokości
JPG,GIF,PNG
do 100kB

Przy projektowaniu pary (baner + tapeta) należy dopasować ją do layoutu danego serwisu, a w szczególności wziąć pod
uwagę szerokość kontentu, który przykrywać będzie tapetę.
Nazwa serwisu

Szerokość kontentu [px]

Nazwa serwisu

Szerokość kontentu [px]

abczdrowie.pl

1008

komorkomania.pl

989

autokult.pl

989

Manager.Money.pl

980 SG /1222 artykuł

Auto-motor-i-sport.pl

985

medycyna24.pl

989

Biztok.pl

1000

Menshealth.pl

985

Bloginwestora.pl

980

MenStream.pl

994

Czasopisma.beck.pl

980

Mojeauto.pl

1200

Dom.Money.pl

980

Moto.Money.pl

980

echirurgia.pl

1008

Motocykl-online.pl

985

EdukacjaPrawnicza.pl

980

Ofinansach.pl

980

e-prawnik.pl

990

parenting.pl

1008

Favore.pl

1140

Platine.pl

996

Firma.Money.pl

975

Praca.Money.pl

980

fotoblogia.pl

989

Prawo.Money.pl

980 SG /1222 artykuł

gadzetomania.pl

989

Proseedmag.pl

980

Grafinansowa.pl

980

Runners-world.pl

985

Interaktywnie.com

992

Serwis Finansowy Money

1222

Investing.pl

975

Technologie.money.pl

980 SG /1222 artykuł

Inwestycje.pl

975

Womenshealth.pl

985

iWoman.pl

970

WP - Finanse

970

jejswiat.pl

989

Wynajem.pl

950

Kantory.pl

750
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6.2 Videoscreening
OPIS:

ROZMIAR:
FORMAT:
WAGA:

Format reklamowy dostarczany dwuetapowo. W pierwszym etapie emitowana jest
para składająca się z kreacji 970x300 i „tapety video”. Po najechaniu wskaźnikiem
myszki na kreację banerową, tapeta zostaje wyświetlona w trybie pełnoekranowym i
zakrywa całą treść serwisu. Po zamknięciu trybu pełnoekranowego uruchamiany jest
kolejny etap i na stronie pojawia się druga kreacja 970x300, a tapeta zostaje
wyłączona.
970x300px + pełnoekranowa „tapeta wideo”
JPG,GIF,PNG,MP4
JPG,PNG,GIF do 70kB
MP4 rekomendowany do 2,5MB

Cała reklama składa się z 3 elementów:
1. Plik graficzny banera
 rozmiar: 970x300px
 format: JPG, GIF, PNG (dla lepszego efektu polecamy kreację z przeźroczystością)
 waga do 80kB
2. Plik wideo
 format: MP4
 waga do 5MB max, rekomendujemy 2,5MB
 minimum 640px szerokości
3. Kreacja banera po zamknięciu wideo
 rozmiar: 970x300px
 format: JPG, GIF, PNG
 waga do 80kB

6.3 Galleryboard
Galleryboard to niestandardowy format z interaktywną treścią, którego podstawą jest banner o rozmiarach 940x100
rozwijany do 960x435.

6.3.1

Wymagane materiały



HTML5 940x100px lub JPG 940x415, do 70kB



Sześć (119x93) lub dziewięć (100x100) plików miniatur JPG/PNG/GIF do 15kB



Sześć lub dziewięć elementów podglądu HTML5 lub IMG/PNG, 533x415px, do 100kB każdy

 Tło pod rozwiniętą wersją kreacji: element 960x435px; kolorystyka krawędzi musi pozostać w kontraście do
koloru tła serwisu, na którym będzie odbywać się emisja. W przypadku emisji na wielu serwisach zalecamy by
krawędzie nie były koloru białego
 Przycisk zamknięcia IMG 88x16px, do 15kB
 Materiał wideo w postaci pliku .mp4, do 2,5MB

6.3.2

Forma zwinięta

Kreacja o rozmiarach 940x100px HTML5 lub IMG/PNG.
W przypadku kreacji HTML5 należy uwzględnić element przekierowujący clickTag postaci:
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onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
oraz funkcję window.postMessage() inicjującą rozwinięcie po danej akcji użytkownika wysyłającą wiadomość
„expandBanner”.
Wymagamy by w kreacji do przestrzeni inicjującej rozwinięcie dołączony był napis opisujący czynność wymaganą do
uruchomienia rozwinięcia np.: „najedź aby rozwinąć” lub „kliknij aby rozwinąć”.
Wybór metody rozwinięcia przez „najechanie wskaźnikiem myszki” generuje przypadkowe otworzenia co może
podnieść współczynnik interakcji ale też większa część tych interakcji będzie wymuszona i przypadkowa, co przekłada
się na niezadowolenie odbiorcy i nierzetelne statystyki. Jeżeli już decydujemy się na taką metodę to rekomendujemy by
przestrzeń inicjująca rozwinięcie po najechaniu wskaźnikiem myszki nie była większa niż 25% przestrzeni kreacji
940x100px.

6.3.3

Forma rozwinięta

Szkielet galerii jest niemodyfikowalny i składa się z nakładanej na podstawową kreację warstwy składającej się z mini
galerii (a) po prawej stronie oraz podglądu (b) poszczególnych elementów po lewej stronie. Całość w wersji rozwiniętej
może jako tło mieć grafikę lub jednolity kolor.
a) Mini galeria:
W mini galerii może znajdować się układ 6 (Rys. nr 1) lub 9 (Rys. nr 2) miniatur. Są one traktowane jako całość
(kontener) i odpowiednio pozycjonowane. Jeżeli nie będzie dostarczony komplet 6 lub 9 miniatur należy mieć na
uwadze, że wyśrodkowywany będzie cały kontener, a nie faktycznie dodane miniatury.
 Wersja 6 elementowa – zajawki graficzne JPG/PNG/GIF w mini galerii 119x93px, do 15kB
 Wersja 9 elementowa – zajawki graficzne JPG/PNG/GIF w mini galerii 100x100px, do 15kB
Każdy element w podglądzie (b) musi posiadać swoją miniaturkę w mini galerii (a).
W prawym górnym rogu mini galerii umieszczony jest przycisk zamknięcia o wymiarach max 88x16px w postaci
pliku JPG/PNG/GIF. Może on być również podmieniony z domyślnego na dowolny inny.
b) Podgląd:
Podgląd prezentuje elementy HTML5/JPG/PNG o wymiarach 533x415px do 100kB każdy. Wywoływane będą po
kliknięciu na odpowiednią miniaturkę w mini galerii (a). Oprócz zdjęć w podglądzie może też być materiał wideo w
formacie mp4. Potrzebujemy do tego celu tylko pliku flv/mp4 o wadze do 2,5MB.
c) Prezentacja graficzna szkieletu szablonu:
a. Wersja z 6 elementami w galerii:
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Rys. nr 1
Hierarchia warstw:
A>D>E>F, gdzie:
A- Przycisk zamknięcia 88x16px, do 15kB
D- Grafika z podglądu 533x415px, do 100kB
E- Zajawka z mini galerii 119x93px, do 15kB
F- Tło dla kreacji w wersji wyekspandowanej 960x435px, do 100kB

b.

Wersja z 9 elementami w galerii:

Rys. nr 2
Jeżeli w podglądzie mają być prezentowane elementy HTML5, wówczas powinny posiadać możliwość przekierowania na
całej lub na części swojej powierzchni. Odpowiada za to umieszczony w kreacji element:
onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

7 Formaty WIDEO
7.1 Video Ad
Reklama video emitowana w obrębie kreacji z listy Formatów Standardowych
ROZMIAR:
FORMAT:
WAGA:

Wpasowany w kreację
MP4, webm, flv
do 2,5 MB

UWAGA: Audio w formacie standardowym może włączyć się tylko po akcji użytkownika - kliknięciu.
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7.2 Reklamy w odtwarzaczu video
7.2.1

Instream Video Ad / Preroll

Instream Video Ad to reklama video emitowana przed materiałem redakcyjnym.

7.2.2

Wymagane materiały

Klient powinien dostarczyć plik zawierający materiał video spełniający poniższe wytyczne:

Parametr
Kodek wideo
Kodek audio
Bitrate wideo
Bitrate audio
Kanały audio
Długość
Rozmiar / aspect ratio

Wartość rekomendowana
H.264

Wartości akceptowane

AAC

mp4a, mp3, AC3

3000kbps
192kbps
2
30s

8000, 12000, 50000 kbps

1024x576 / 16:9

1280x720 / 4:3

DivX, XviD, MPEG-4

224, 256, 320, 384 kbps
3,6,8
15s, 20s, 25s
1920x1080 / 64:27

1440x1080 / 14:9
Optymalizacja materiału realizowana jest po stronie BAN. Z uwagi na przeprowadzaną optymalizację materiałów,
kreacja powinna zostać dostarczona przynajmniej dwa dni robocze przed planowaną emisją.
W przypadku spotów specjalnych, trwających powyżej 30 sekund, wraz z reklamą dodawany będzie przycisk „Pomiń
reklamę” umożliwiający przerwanie spotu.
Wymagamy by wraz z materiałem wideo przekraczającym 30 sekund dostarczona została również grafika JPG/PNG w
rozmiarach 720x405px i wadze do 60kB. Jest ona wyświetlana przez 7 sekund na całym obszarze playera wideo po
naciśnięciu przycisku „Pomiń reklamę”.

7.3 Intext
7.3.1

Wymagane materiały – klip wideo

Klient powinien dostarczyć plik zawierający materiał video, który będzie odtwarzany w rozwijanym odtwarzaczu (
odtwarzacz realizuje BAN ) spełniający poniższe wytyczne:

Parametr
Kodek wideo
Kodek audio
Bitrate wideo
Bitrate audio
Kanały audio
Długość
Rozmiar / aspect ratio

Wartość rekomendowana
H.264

Wartości akceptowane

AAC

mp4a, mp3, AC3

3000kbps
192kbps
2
30s

8000, 12000, 50000 kbps

1024x576 / 16:9

1280x720 / 4:3

DivX, XviD, MPEG-4

224, 256, 320, 384 kbps
3,6,8
15s, 20s, 25s
1920x1080 / 64:27

1440x1080 / 14:9
Optymalizacja materiału realizowana jest po stronie BAN. Z uwagi na przeprowadzaną optymalizację materiałów,
kreacja powinna zostać dostarczona przynajmniej dwa dni robocze przed planowaną emisją.
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Wymagane materiały – banery

Oprócz klipu wideo w ramach formatu Intext Video jest emitowany baner pod odtwarzaczem:


wymiary: 550x60px



waga:

do 30kb

oraz plansza reklamowa po odtworzeniu klipu reklamowego


wymiary: 550x310px



waga:

do 100kb

Oba formaty mogą być grafikami animowanymi, zapisane w plikach .jpg, .gif lub .png

8 Formaty niestandardowe
8.1 Wideboard XL
MIEJSCE:
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

Money.pl Strona Główna
1200x200 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 80kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

8.2 Boks 300x125
MIEJSCE:
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

Money.pl Strona Główna
300x125 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 40kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
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8.3 Panel Premium
Panel premium to reklama umieszczona nad nagłówkiem witryny Money.pl.
Po uruchomieniu, kreacja startuje w stanie zwiniętym, prezentując górne 60px grafiki. Po rozwinięciu (kliknięciem w
przycisk „rozwiń”) pokazywane jest pozostałe 300px grafiki.
MIEJSCE:
ROZMIAR:
FORMAT:
WAGA:

Money.pl ROS
1920x360 px
140x40 px
JPG,GIF,PNG
80kB dla 2000x360px,
10kB dla 140x40px

Klient powinien dostarczyć grafikę jpeg/gif/png, o wymiarach 2000x360px i wadze do 80kB. Razem z kreacją powinny
być podesłane dwa guziki służące do zwijania i rozwijania. Każdy z nich jest grafiką 140x40px i wagą do 10kB.

8.4 Nagłówek sponsorowany z tapetą
Nagłówek sponsorowany to skalowalna forma reklamowa emitowana w górnej części serwisów Biztok.pl lub Finanse
WP (nad menu i nagłówkiem serwisu). Format może być emitowany wraz z tapetą.
Tapeta to forma reklamowa widoczna pod nagłówkiem serwisu. Uwaga: w przeciwieństwie do nagłówka
sponsorowanego, tapeta się nie skaluje. Przygotowując kreację warto zostawić na środku puste pole o szerokości
serwisu, co ułatwi zachowanie limitu wagi.

8.4.1
8.4.1.1

Wymagane materiały – Nagłówek sponsorowany
Dla wersji standard
Klient powinien dostarczyć jeden plik zgodnie z poniższymi wytycznymi:
● rozmiar: 1920x140px
● waga: do 50kb
● format: grafika statyczna (JPG, PNG)
Grafika skaluje się automatycznie do szerokości okna przeglądarki, np.: dla szerokości okna 1366px wysokość
reklamy wyniesie 100px

8.4.1.2

Dla wersji expand
Klient powinien dostarczyć jeden plik zgodnie z poniższymi wytycznymi:
● rozmiar: 1920x422px (widoczna część przed ekspandem - 1920x142px, część po ekspandzie 1920x300px)
● waga: do 60kb
● format: grafika statyczna (JPG, PNG)
Grafika skaluje się automatycznie do szerokości okna przeglądarki, np.: dla szerokości okna 1366px wysokość
reklamy wyniesie 100px.

8.4.2

Wymagane materiały – Tapeta
Klient powinien dostarczyć plik zgodnie z poniższymi wytycznymi:
●
rozmiar: szerokość min. 1366px
●
waga: do 60kb
●
format: grafika statyczna (JPG, PNG)
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8.5 Content Box
8.5.1

Content box 750x200

MIEJSCE:
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

8.5.2

Content box 750x300

MIEJSCE:
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

8.5.3

Money.pl Strona Główna, „doczytywane” artykuły Money.pl
750x300 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
750x300 px – 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

Content box 970x200

MIEJSCE:
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

Money.pl Strona Główna, „doczytywane” artykuły Money.pl
750x200 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
750x200 px – 40kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

Money.pl Strona Główna, „doczytywane” artykuły Money.pl
970x200 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
970x200 px – 60kB
HTML5 do 150kB
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"
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Content box 1200x600 i 970x600 – para kreacji

MIEJSCE:
ROZMIAR:
FORMAT:
KREACJA ZASTĘPCZA:
WAGA:
clickTag:

Money.pl Strona Główna, „doczytywane” artykuły Money.pl
1200x600 px
970x600 px
SWF,JPG,GIF,PNG,HTML5
Wymagana dla pliku SWF
SWF,JPG,GIF,PNG do 80kB każda
HTML5, niezależnie od rozmiaru, do 150kB każda
ActionScript 2:
var paramList:Object = this.root.loaderInfo.parameters;
function butClick(e:MouseEvent): void {
var req:URLRequest = new URLRequest(paramList["click"]);
navigateToURL(req, "_blank");
}
mainBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butClick);
ActionScript 3: on (release) { getURL(_root.click, ”_blank”); }
HTML5: onclick = "window.open(window.clickTag, '_blank')" lub onclick="clickFn();"

8.6 Artykuł sponsorowany
8.6.1

Finanse WP

8.6.1.1

Zajawka na SG Finanse.wp.pl
Wymagane materiały to:
 Grafika 205x90px JPG/PNG
 Tekst do 300 znaków

8.6.1.2

Artykuł
Elementy artykułu to:
 Tytuł
 Tekst z wyróżnionym pierwszym akapitem wprowadzającym (lead)
 Tekst artykułu – bez limitu znaków
 Opisane wszystkie wyróżnienia w tekście - np. pogrubienie, kursywa, linki
Istnieje możliwość wstawiania w treść zdjęć lub materiałów video.

8.6.2
8.6.2.1

Money.pl
Zajawka na SG Money.pl
Istnieją dwa rodzaje zajawek:
a) Link tekstowy
Wymagane materiały:
 Tekst do 45 znaków
b) Kafel graficzny
Wymagane materiały to:
 Grafika 332x191px JPG/PNG
 Tekst do 75 znaków

8.6.2.2

Artykuł
Elementy artykułu to:
 Tekst artykułu do 10 000 znaków
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Do 3 grafik 625x327px JPG/PNG

Istnieje możliwość wstawiania w treść materiałów video.

8.6.3

Biztok.pl

8.6.3.1

Zajawka na SG Biztok.pl
Wymagane materiały to:
 Grafika 312x133px JPG/PNG

8.6.3.2

Artykuł
Elementy artykułu to:
 Tekst artykułu bez ograniczeń (zalecane 5 000 znaków)
 Grafiki 660x354px JPG/PNG
Istnieje możliwość wstawiania w treść materiałów video.

9 Mailing
9.1 Informacje ogólne.
Mail wysyłany jako HTML powinien być pełną, poprawnie skonstruowaną, sprawdzoną i działającą stroną.
Wszystkie obiekty (obrazki) muszą się znajdować w tym samym katalogu co plik HTML (w katalogu
bieżącym).

9.2 Podstawowe wymagania.


Format: plik tekstowy lub HTML (z elementami graficznymi)



Tryb kodowania: ISO-8859-2



Maksymalna waga materiału (tekst, kod HTML, obrazki, załączniki) wynosi 100kB. W przypadku
mailingu przekraczającego tę wartość, obowiązuje dopłata zgodna z aktualnym cennikiem.



Komplet materiałów powinien zawierać:
o kreację reklamową
o tytuł maila
o nazwę nadawcy
o stopkę: dane reklamodawcy (patrz niżej)
o adres zwrotny
o adresy do testów



Informacje do stopki mailingu:
- gdy podmiot jest spółką handlową, stowarzyszeniem, fundacją:
Firma (nazwa), siedziba i adres, NIP, wysokość kapitału zakładowego oraz informacja o jego pokryciu
(tylko Spółki), nazwa sądu rejestrowego, nr w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- gdy podmiot jest spółką cywilną:
Imiona i nazwiska wspólników oraz adresy ich zamieszkania, nazwa spółki, NIP nadany spółce,
nazwa organu, który zarejestrował wspólników - w odniesieniu do każdego wspólnika, nr Ewidencji
Działalności Gospodarczej każdego wspólnika (jeśli został im nadany).
- gdy podmiot jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
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Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nazwa, pod którą prowadzi działalność, NIP, nazwa
organu, który zarejestrował jej działalność, nr Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeśli został jej
nadany).
 HTML nie może zawierać elementów flash, javascript, ramek i elementów dynamicznych.
 Style nie mogą być zaciągane z zewnętrznego źródła, muszą być umieszczone w pliku html.
 W stylach nie można umieszczać grafik, np. tła elementów.
 Kreacja powinna być przygotowana na tabelach.

9.3 Specyfikacja techniczna – mailing standardowy.
Mail wysyłany jako HTMLowy powinien być pełną, poprawnie skonstruowaną, sprawdzoną i działającą
stroną HTMLową. Wszystkie obiekty (obrazki) muszą się znajdować w tym samym katalogu co plik HTML (w
katalogu bieżącym).
W ostatecznej wersji listu, przed wysłaniem materiału do BAN, należy w kreacji wprowadzić następujące
zmiany:
- wszystkie pliki graficzne wyświetlać poprzez parametr "cid:", a więc zamiast:
<IMG SRC=”test.gif”>

będzie:
<IMG SRC=”cid:test.gif”>

- we wszystkich linkach adres docelowy należy otoczyć parametrem "KLIK" (ważne – pisane wielkimi literami),
czyli zamiast:
<A HREF=”http://www.wp.pl”>

powinno być:
<A HREF=”<KLIK>http://www.wp.pl</KLIK>”>

Wszystkie linki powinny otwierać się w nowym oknie ( konieczny jest zapis target=”_blank” przy każdym
przekierowaniu ), każdy link powinien zawierać używany protokół (http:// lub https://). Nie należy używać parametrów
„KLIK” w linkach mailto: i formularzach.
Wszelkie piksele zliczające powinny mieć ustawione wymiary width=”1” height=”1”
W przypadku pikseli zliczających nie należy używać parametru cid: – spowoduje to brak zliczeń w statystykach klienta.
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