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PRZYKŁADOWE FORMY REKLAMOWE www.gazetaolsztynska.pl
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PRZYKŁADOWE FORMY REKLAMOWE www.gizycko.wm.pl

Rectangle

Top Billboard

Corner
expander

Banner tradycyjny

S
ky

sc
ra

pe
r1

2
0
/6

0
0

1
6
0
/6

0
0

S
ky

sc
ra

pe
r1

2
0
/6

0
0

1
6
0
/6

0
0

ex
pa

nd
er

Top Billboard expander

Banner tradycyjny
expander



7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
reklama internetowa
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Komplet kreacji na cały okres trwania kampanii powinien być przesłany minimum 3 dni robocze
przed jej rozpoczęciem. W innym przypadku nie gwarantuje się terminowego sprawdzenia
materiałów.

2. Z kompletem kreacji musi być dostarczony aktywny URL, na jaki ma odnosić kreacja. Adres
docelowy nie może być dłuższy niż 200 znaków.

3. Adres docelowy (click URL) nie może być zapisany w reklamie (w pliku flash). Należy stosować
skrypt clickTag. Kreacja nie może automatycznie przekierowywać na żądany adres URL.

4. Kreacja nie może przekraczać określonego rozmiaru i wagi.

5. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej.

6. Wraz z kompletem kreacji powinien być dostarczony heksadecymalny kolor tła dla kreacji .swf.
Wymóg ten nie dotyczy kreacji, w której tło jest białe (#FFFFFF) oraz kreacji layerowej (bez html-
owego tła, np. brandmark, toplayer). Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany wyglądu kreacji
wynikające z zaniedbania powyższego punktu. 

7. Kreacja nie może zawierać odwołań zewnętrznych (np. pobierać elementów animacji z serwera
klienta). Nie może również zapisywać, zmieniać lub odczytywać plików cookie.

8. Niedozwolona jest implementacja skryptów śledzących interakcję użytkownika (e-tuning).

9. Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.

10. Kreacja nie może powodować błędów na stronie - niepoprawnego wyświetlania serwisu, jak też
pojawiania się ostrzeżeń o błędach.

11. W przypadku kreacji zawierających przezroczyste obszary, nie dopuszcza się przykrywania ich
niewidocznym przyciskiem przechwytującym kliknięcia - jedynie widoczne dla użytkownika
fragmenty kreacji mogą przekierowywać po kliknięciu na stronę reklamodawcy. 

12. Kreacja flashowa nie może zawierać dźwięków zapętlonych (odtwarzanych przez cały czas
wyświetlania bannera lub cyklicznie). Dźwięk zawarty w bannerze nie może być dłuższy niż 3
sekundy. 

13. Animacja może mieć maksymalną prędkość 25 fps. Sugerowana prędkość wynosi 12 fps (klatek
na sekundę). 

Materiały przygotowane przez Klienta powinny spełniać wszelkie wymagania. Odstępstwo od
nich powodować będzie odrzucenie zlecenia. W wyjątkowych sytuacjach mogą być dokonywane
zmiany na zlecenie klienta i jego odpowiedzialność - BRAK PODSTAW DO REKLAMACJI.
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DOPUSZCZALNE ROZMIARY KREACJI 

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

JPEG, GIF

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

JPEG, GIF, Flash (.SWF),
HTML (Top Billboard/Double
Billboard);
JPEG, GIF (tło)

Comet Cursor

JPEG, GIF

Flash Video (.FLV)

JPEG

750x100 

750x100
750x300

750x200

750x200
750x300

750x300

750x300
750x600

468x60

468x60
468x240

300x250

300x250
600x250

120x600
160x600

120x600/160x600
300x600

120x120
520x520

300x600

300x600
600x600

300x64

300x125

800x30

Dowolny (nie większy niż
50% okna przeglądarki w
rozdzielczości 1024x768)

300x300

Pełny ekran; kreacja 
w proporcjach 4:3 

750x450

750x100/750x200 
(billboard);
1024x768/1280x1024
(marginesy)

50x50

128x128

300x250

750x100 

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 10 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 40 kB

do 50 kB

do 10 kB

do 10 kB

kreacja inicjująca do 
40 kB; video do 600 kB

do 40 kB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rozwijany 
w lewo

-

rozwijany w prawo lub lewo
(w zależności od serwisu)

-

-

rozwijany 
w lewo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

reklama internetowa

NAZWA FORMAT WYMIAR (px) WAGA UWAGI

Top Billboard;
Billboard

Top Billboard Expand

Double Billboard

Double Billboard 
expand

Triple Billboard

Triple Billboard 
expand

Banner tradycyjny

Banner tradycyjny 
expand

Rectangle

Rectangle expand

Skyscraper 120/160

Skyscraper 120/160
expand

Corner Expander

Halfpage

Halfpage expand

Minibanner

Box statyczny

ScrollBar

Toplayer

Brandmark

Interstitial

Intromercial

xHtml

Comet Cursor

Tapeta

VideoAd

Newsletter
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ROZSZERZENIA KREACJI REKLAMOWYCH

DOSTĘPNE ROZSZERZENIA KREACJI

SCROLL 
Reklama rozszerzona o funkcję Scroll przesuwa się wraz z przewijaniem strony www w górę i w dół. Po jej zamknięciu kreacja wraca
na przynależne jej miejsce. 
Kreacja powinna mieć zdefiniowaną warstwę button przygotowaną analogicznie jak dla danej kreacji .swf. Krzyżyk kończący scrollo-
wanie jest zapewniany przez kod serwujący. 

EXPAND  
Reklama rozszerzona o funkcję Expand po najechaniu na nią kursorem myszki, powiększa swoje rozmiary, rozwijając się w dół bądź w
lewą stronę – przysłania wówczas treść strony. Po zdjęciu z niej kursora myszki, reklama wraca do swoich rozmiarów. 

Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwi-
niętym) z poniższym dowiązaniem:

on (rollOver) { 
getURL("javascript:"+_root.doexpand+"();","_self"); 
} 

on (rollOut) { 
getURL("javascript:"+_root.dolittle+"();","_self"); 
}

Reklama powinna się rozwijać po najechaniu na nią myszą, natomiast po zdjęciu myszy z obszaru reklamy, warstwa powinna się zwi-
jać do stanu początkowego.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę, czy na danej witrynie, na którą jest przygotowywana kreacja, expand ma się rozwijać w prawo, czy
w lewo i zgodnie z tym przygotować materiał.

PUSH
Reklama rozszerzona o funkcję Push działa na takich samych zasadach, jak rozszerzenie Expand, z tym, że powiększona kreacja nie
przysłania treści strony, a rozpycha ją. 

Emisja kreacji rozpoczyna się od wyświetlenia postaci zminimalizowanej. Po pełnym załadowaniu, kreacja .swf wywołuje funkcję prze-
kazaną do kreacji jako zmienna dopushlock. Funkcja ta rozpoczyna automatyczne rozpychanie serwisu i odsłania warstwę, na której
osadzona jest kreacja .swf, do maksymalnego rozmiaru. 
Po 5 sekundach wywołana zostaje funkcja przekazana do kreacji jako zmienna dopushunlock, która rozpoczyna stopniowe ściąganie
serwisu i zasłanianie kreacji .swf do rozmiarów wyjściowych. 
Po zakończeniu tego procesu odblokowywane są funkcje przekazane do kreacji jako zmienne dopushon i dopushoff o analogicznym dzia-
łaniu jak opisane wyżej; ich wywoływanie determinowane jest akcjami użytkownika (najechanie, bądź zjechanie myszką z kreacji). Do
tej chwili zablokowane powinny by również efekty animacyjne w kreacji flash wywoływane po najechaniu, bądź zjechaniu myszką z
kreacji. 

1. Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie
rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem:

on (rollOver) { 
getURL("javascript:"+_root.dopushon+"();", "_self"); 
} 
on (rollOut) { 
getURL("javascript:"+_root.dopushoff+"();", "_self"); 
}

2. Po załadowaniu kreacja powinna wywoływać funkcję przekazaną do kreacji jako zmienna dopushlock:

getURL("javascript:"+_root.dopushlock+"();", "_self");

3. Po 5 sekundach od rozpoczęcia animacji po raz pierwszy, kreacja powinna wywoływać funkcję przekazaną do kreacji jako
zmienna dopushunlock:

getURL("javascript:"+_root.dopushunlock+"();", "_self");

Dostępne kreacje: Top Billboard expand, Double Billboard expand, Triple Billboard expand, Banner tradycyjny expand, Rectangle ex-
pand, Skyscraper expand, Halfpage expand.

KREACJA SCROLL EXPAND PUSH

Top Billboard + + +
Double Billboard + + -
Triple Billboard + + -
Banner tradycyjny + + -
Rectangle + + -
Skyscraper + + -
Halfpage - + -
Minibanner + - -

reklama internetowa
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SPECYFIKACJA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH

reklama internetowa

Top Billboard 
Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga: 

Technologia:

Uwagi: 

Top Billboard to kreacja graficzna w kształcie prostokąta umieszczana na
górze strony. Z tego względu widoczna jest dla każdego użytkownika, który
wchodzi na daną witrynę.

Top Billboard umieszczony jest w miejscu, które wg badań koncentruje wzrok
większości internautów. Z tego powodu znakomicie nadaje się do budowa-
nia świadomości marki czy informowania potencjalnych klientów o najnow-
szych promocjach/ofertach. Top Billboard widzą niemal wszyscy internauci
odwiedzający daną witrynę. 

750x100 pikseli

do 40 kB

JPEG, GIF, Flash (.SWF)

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL:

on (release) {
getURL(_root.clickTag,"_blank");
}

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym.

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej.

Top Billboard 
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Double Billboard 

reklama internetowa

Opis: 

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga:

Technologia: 

Uwagi: 

Double Billboard to kreacja graficzna w formie prostokąta umieszczana na
górze strony. Z tego względu widoczna jest dla każdego użytkownika, który
wchodzi na daną witrynę. Jest dwa razy większa niż Top Billboard. 

Double Billboard umieszczony jest w miejscu, które według badań koncen-
truje wzrok większości internautów. Z tego powodu znakomicie nadaje się
do budowania świadomości marki czy informowania potencjalnych klientów
o najnowszych promocjach/ofertach. Double Billboard widzą niemal wszyscy
internauci odwiedzający daną witrynę. Dwa razy większa powierzchnia niż
w przypadku Billboardu pozwala wzmocnić wizualny przekaz i zawrzeć w
jednej kreacji więcej informacji. 

750x200 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank");
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej.

Double Billboard 
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Triple Billboard 

Opis:

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga:

Technologia: 

Uwagi:

Triple Billboard to kreacja graficzna w formie prostokąta umieszczana na
górze strony. Z tego względu widoczna jest dla każdego użytkownika, który
wchodzi na daną witrynę. 
Jest trzy razy większa niż Top Billboard. 

Triple Billboard umieszczony jest w miejscu, które wg badań koncentruje
wzrok większości internautów. Z tego powodu znakomicie nadaje się do bu-
dowania świadomości marki czy informowania potencjalnych klientów o naj-
nowszych promocjach/ofertach. Triple Billboard widzą niemal wszyscy
internauci odwiedzający daną witrynę. Trzykrotnie większy rozmiar niż w
przypadku zwykłego Billboardu sprawia, że kreacja staje się głównym ele-
mentem przyciągającym wzrok internautów. Znakomicie utrwala markę lub
konkretny przekaz w świadomości potencjalnych klientów odwiedzających
daną witrynę. 

750x300 pikseli 

do 40 kB 

TJPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) {
getURL(_root.clickTag,"_blank");
}

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym.

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej.

Triple Billboard 
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Graficzna kreacja w formie prostokąta o nieco mniejszym rozmiarze niż bil-
lboard. Jest umieszczona w centralnej części serwisu. 

Zalety: Prosta kreacja reklamowa pozwalająca zawrzeć jasny i czytelny
przekaz. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu na stronie, w naturalny spo-
sób koncentruje na sobie wzrok Internautów przeglądających witrynę. Zna-
komicie sprawdza się w przypadku akcji promocyjnych. 

468x60 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) {
getURL(_root.clickTag,"_blank");
}

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamo-
wym.

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 

Opis: 

Zalety: 

Rozmiar:

Waga: 

Technologia: 

Uwagi: 

Banner tradycyjny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
reklama internetowa

Banner tradycyjny
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Rectangle

Opis: 

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga:

Technologia: 

Uwagi:

Graficzna kreacja reklamowa umieszczana w prawej kolumnie strony www
lub pod tekstem artykułu 

Stosunkowo duża powierzchnia kreacji pozwala na zamieszczenie na niej
wielu informacji bądź jednego, niezwykle uwidocznionego hasła. Rectangle
zamieszczony pod tekstem - dodatkowo - w naturalny sposób przyciąga
wzrok Internautów. 

300x250 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) {
getURL(_root.clickTag,"_blank");
}

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamo-
wym. 

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej.

Rectangle
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reklama internetowa

Skyscraper 120/160 
Opis: 

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga: 

Technologia: 

Uwagi: 

Kreacja graficzna w formie pionowego prostokąta umieszczana w bocz-
nej kolumnie strony www – po prawej lub po lewej (w zależności od ser-
wisu). 

Zalety: Skyscraper wywodzi się z reklam typu billboard, posiada więc po-
dobne zalety. Różni się od billboardu tym, że umieszczony jest na stronie
pionowo. Przeglądając witrynę Internauta przez długi czas widzi zawarty
na skyscraperze przekaz. 

120x600/160x600 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) {
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
}

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamo-
wym.

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
reklama internetowa

Billboard

Opis: 

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga: 

Technologia:

Uwagi: 

Billboard to kreacja graficzna w formie prostokąta umieszczana na dole
strony www. Może mieć zarówno formę statyczną, jak i dynamiczną. 

Billboard doskonale sprawdza się w prezentacji promocyjnych haseł czy
ofert, jak również przy budowaniu świadomości marki. Dzięki temu, że do In-
ternautów lepiej przemawiają obrazy, na dużej powierzchni billboardu można
zawrzeć wiele informacji, które zapadną w pamięć Internautom. Dzięki
umiejscowieniu kreacji na dole strony www jest ona szczególnie atrakcyjna
dla Internautów dokładnie i długo przeglądających witrynę. 

750x100 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamo-
wym. 

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 

Billboard 
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Corner expander
Opis: 

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga: 

Technologia: 

Uwagi: 

Corner Expander to multimedialna kreacja reklamowa umiejscowiona w pra-
wym górnym rogu strony. Po najechaniu myszką rozwija się, tworząc duży
kwadrat. 

Corner Expander jest kreacją wzbudzającą ciekawość wśród Internautów.
Statyczny bądź pulsujący zagięty róg strony przykuwa uwagę oglądających
stronę. Po najechaniu myszką, pojawia się duży kwadrat, na którym można 
zawrzeć wiele informacji. Doskonale sprawdza się przy różnego rodzaju pro-
mocjach i ofertach specjalnych. 

120x120 pikseli przed rozwinięciem i 520x520 pikseli po rozwinięciu 

Waga: do 40 kB 

Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni
przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym)
z poniższymi dowiązaniami: 

on (rollOver) { 
getURL("javascript:"+_root.doexpand+"();","_self"); 
} 

on (rollOut) { 
getURL("javascript:"+_root.dolittle+"();","_self"); 
} 

Przygotowanie efektu rozwinięcia: 
* Należy utworzyć scenę o wymiarze 520x520 
* Na przygotowaną animację (movie clip lub animacja na warstwach) nało-

żyć maskę o wymiarach 120x120, której górny prawy róg będzie przyle-
gał do prawego górnego punktu sceny 

* Na najwyższej warstwie należy utworzyć button, po najechaniu na który
maska przyjmie wielkość 520x520 i odsłoni całą powierzchnię reklamy. 

3. Kreacja powinna posiadać krzyżyk zamykający z dowiązaniem: 

on (release) { 
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self"); 
} 

Przez pojęcie „krzyżyk zamykający” rozumie się button prostokątny "za-
mknij X": czcionka min. 12 pikseli, krzyżyk 14x14 pikseli, na nieprzezroczy-
stym tle, umiejscowiony w prawym górnym rogu kreacji, widoczny,
działający na całej powierzchni. 

4. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej.
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Halfpage 

Opis: 

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga: 

Technologia: 

Uwagi: 

Graficzna kreacja w formie pionowego prostokąta, emitowana w bocznej
kolumnie. 

Halfpage to reklama wielkoformatowa, odpowiadająca Triple Billboardowi –
różni się od niej orientacją. Dzięki swoim pokaźnym rozmiarom, bardzo do-
brze przyciąga uwagę internautów. Doskonale sprawdza się przy budowa-
niu świadomości marki, jak również dla pokazania konkretnych ofert czy
produktów. Ilość miejsca pozwala na dokładną prezentację produktów w du-
żych rozmiarach. 

300x600 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 

Halfpage 
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reklama internetowa

Minibanner

Opis: 

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga: 

Technologia: 

Uwagi: 

Graficzna kreacja o kształcie prostokąta umieszczana w bocznej kolumnie
strony www. 

Ze względu na swoje umiejscowienie, jak i prostotę, minibanner doskonale
sprawdza się przy promocji konkretnych haseł bądź ofert. Dobrze przygo-
towana kreacja wyróżnia się ze swojego otoczenia i przyciąga wzrok inter-
nautów. W połączeniu z innymi kreacjami minibanner świetnie sprawdza się
w budowaniu świadomości marki. 

300x64 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash(.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamo-
wym.

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 

Minibanner
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Box statyczny

Opis:

Zalety: 

Rozmiar:

Waga:

Technologia:

Uwagi: 

Graficzna kreacja w kształcie prostokąta zamieszczana na serwisach ogło-
szeniowych. 

Prosta forma pozwala na zawarcie jasnego i konkretnego przekazu. Box
statyczny doskonale sprawdza się zarówno przy budowaniu świadomości
marki wśród Internautów, jak i przy konkretnych promocjach i reklamie
ofert specjalnych. 

300x125 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

Box
statyczny
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ScrollBar
Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Pasek reklamowy znajdujący się na dole ekranu. Pasek przesuwa się wraz z
przewijaniem strony www. Może zawierać tekst bądź obiekty graficzne –
statyczne lub animowane. 

ScrollBar to bardzo zauważalna forma reklamy. Przykuwa wzrok internau-
tów, a dzięki temu, ze przesuwa się wraz z przewijaniem strony, pozostaje
cały czas zauważalna. Idealnie nadaje się do prezentacji konkretnych ofert
lub haseł reklamowych. 

800x30 pikseli 

do 10 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej.

Scrollbar
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Toplayer
Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Kreacja animowana, agresywna. Wyświetla się ponad treścią strony www.
Może zawierać dźwięk i animację. Maksymalna długość trwania to 15 se-
kund. 

Toplayer ze względu na swój agresywny charakter jest reklamą, którą za-
uważy każdy internauta. Świetnie sprawdza się przy promowaniu konkret-
nych produktów i ofert, jak również przy podnoszeniu świadomości marki
wśród Internautów. Posiada stosunkowo duże rozmiary, dzięki czemu można
na nim zawrzeć wiele informacji bądź przedstawić produkt w dużych roz-
miarach. 

dowolny, nie większy niż 50% okna przeglądarki w rozdzielczości 

do 40kB 

Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna posiadać krzyżyk zamykający z dowiązaniem:

on (release) { 
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self");
} 

Przez pojęcie „krzyżyk zamykający” rozumie się button prostokątny "zamknij
X": czcionka min. 12 pikseli, krzyżyk 14x14 pikseli, na nieprzezroczystym
tle, umiejscowiony w prawym górnym rogu kreacji, widoczny, działający na
całej powierzchni. 

3. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 

Toplayer
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Brandmark
Opis: 

Zalety: 

Rozmiar: 

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Reklama graficzna w formie okna pop-up, która wyświetla się 
ponad treścią strony www. Może przybrać dowolny kształt. 

Ze względu na swój charakter, brandmark doskonale nadaje się do prezen-
tacji grafiki. Zauważy go niemal każdy Internauta. Tego typu reklama wy-
śmienicie sprawdza się w przedstawianiu konkretnych ofert czy promocji. 

300x300 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna posiadać krzyżyk zamykający z dowiązaniem: 

on (release) { 
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self"); 
} 

Przez pojęcie „krzyżyk zamykający” rozumie się button prostokątny "zamknij
X": czcionka min. 12 pikseli, krzyżyk 14x14 pikseli, na nieprzezroczystym
tle, umiejscowiony w prawym górnym rogu kreacji, widoczny, działający na
całej powierzchni. 

3. Kreacja powinna posiadać przycisk minimalizacji reklamy do postaci
belki z dowiązaniem: 

on (release) { 
getURL("javascript:"+_root.minimize+"();","_self"); 
} 

W tym kształcie reklama nie może blokować obszaru większego niż obrys belki.
Niedopuszczalne jest, aby przezroczysty obszar wielkości standardowej re-
klamy był klikalny lub uniemożliwiał klikanie na odnośniki w treści witryny. 

UWAGA: Dla tej kreacji symbol button nie może obejmować obszaru belki.
Kreacja przy „chwytaniu” za belkę nie może przenosić na stronę Klienta. 

4. Kreacja powinna zawierać przycisk powrotu do standardowej wielko-
ści reklamy z dowiązaniem: 

on (release) { 
getURL("javascript:"+_root.maximize+"();","_self"); 
} 

Funkcja odpowiada za zwiększenie obszaru widocznego do rozmiarów po-
czątkowych. 

5. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 



27

Brandmark



28

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
reklama internetowa

Interstitial
Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Animowana reklama, wyświetlana na całym ekranie przeglądarki. Maksy-
malny czas trwania reklamy, to 10 sekund. Możliwość zawarcia efektów
dźwiękowych. 

Interstitial to bardzo inwazyjna kreacja, która zapada w pamięć Internau-
tom. Po załadowaniu zajmuje cały ekran. Interstitial sprawdza się przy du-
żych akcjach promocyjnych lub specjalnych ofertach. Na pewno podnosi
świadomość marki wśród Internautów. Interstitial posiada zazwyczaj wy-
soki współczynnik klikalności. 

pełny ekran; kreacja powinna być przygotowana w proporcjach 4:3 

do 40 kB 

Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna posiadać krzyżyk zamykający z dowiązaniem: 

on (release) { 
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self"); 
} 

Przez pojęcie „krzyżyk zamykający” rozumie się button prostokątny "zamknij
X": czcionka min. 12 pikseli, krzyżyk 14x14 pikseli, na nieprzezroczystym
tle, umiejscowiony w prawym górnym rogu kreacji, widoczny, działający na
całej powierzchni. 

3. Jeżeli kolor tła kreacji SWF jest inny niż biały, należy dostarczyć he-
ksadecymalny kolor tła kreacji. 

4. Jeżeli reklama zawiera dźwięk, powinna zawierać również wywołanie
funkcji zatrzymania dźwięku. 

5. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej.

Interstitial
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Intromercial
Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Reklama graficzna w formie statycznego lub dynamicznego prostokąta, wy-
świetlana pod winietą strony www. Reklama po 10 sekundach zamyka się i
wówczas ładuje się reszta strony. 

Intromercial to kreacja reklamowa emitowana zamiast zasadniczej treści
strony www. Zauważy ją każdy Internauta. Wymusza na nim podjęcie okre-
ślonej akcji. Intromercial przynosi bardzo dobre efekty przy budowaniu świa-
domości marki. 

750x400 pikseli 

do 40 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna posiadać krzyżyk zamykający z dowiązaniem: 

on (release) { 
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self"); 
} 

Przez pojęcie „krzyżyk zamykający” rozumie się button prostokątny "zamknij
X": czcionka min. 12 pikseli, krzyżyk 14x14 pikseli, na nieprzezroczystym
tle, umiejscowiony w prawym górnym rogu kreacji, widoczny, działający na
całej powierzchni. 

3. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 

Intromercial
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xHtml
Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Kreacja reklamowa polegająca na ingerencji w cały wygląd strony. Zawiera
w sobie Top Billboard lub Double Billboard, a także kreacje po bokach strony
www. Kreacja po bokach strony www jest nieklikalna. 

xHtml ingerując w konstrukcję strony pozwala na dotarcie do wszystkich In-
ternautów przeglądających witrynę. Niestandardowy format oraz kreacje
uzależnione jedynie od pomysłowości twórców pozwalają na wykorzystanie
tej formy reklamowej do dowolnych celów. 

Top Billboard 750x100 pikseli lub Double Billboard 750x200 pikseli; Reklama
na marginesach - grafika o rozdzielczości 1024x768 lub 1280x1024 

Do 50 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF), HTML dla Top Billboardu oraz Double Billboardu
JPEG, GIF dla tła serwisu 

1. W reklamie należy umieścić akcję getURL: 

on (release) { 
getURL(_root.clickTag,"_blank"); 
} 

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter w zmiennej _root.clickTag

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym. 

2. Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 

xHtml
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Comet Cursor
Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Reklama w postaci elementu graficznego podążającego za kursorem myszki.
Reklama znika samoczynnie po 30 sekundach. 

Reklama niestandardowa, intryguje Internautów, mocno zapada w pamięć.
Jedna z lepszych kreacji służących do budowania wizerunku marki. Comet
Cursor warto wesprzeć inną formą reklamy, ponieważ użytkownik zaintere-
sowany reklamą nie może w nią kliknąć i przenieść się na stronę firmy, aby
zdobyć więcej informacji. 

maks. 50x50 pikseli 

do 10 kB 

JPEG, GIF, Flash (.SWF) 

Kreacja powinna być zapisana w wersji FLASHPLAYER 9.0 lub niższej. 



32

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
reklama internetowa

Tapeta

Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Reklama graficzna umieszczana po bokach strony www. Kreacja jest sta-
tyczna i nieklikana. Preferowane są odcienie szarości. 

Niestandardowa forma reklamy służąca przede wszystkim do budowania
świadomości marki wśród Internautów. Niemożność kliknięcia w kreację
zmusza zainteresowanego Użytkownika do podjęcia określonych zachowań
(samodzielnego poszukiwania marki). 

128x128 pikseli 

do 10 kB 

JPEG, GIF 

Tapeta powinna być pokryta wzorem o obniżonej widoczności. 

Ta
pe

ta
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VideoAd

Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Waga:

Technologia: 

Uwagi:

Video Ad to 30-sekundowy spot reklamowy (video i/lub muzyka), którego
emisja rozpoczyna się automatycznie po załadowaniu reklamy. Na kreację
składa się film reklamowy oraz ramka odtwarzacza, wyposażona w przyci-
ski start/pauza, stop, włącz/wyłącz dźwięk oraz wskaźniki załadowania i po-
stępu odtwarzania filmu. 

Wysoka oglądalność oraz duża atrakcyjność przekazu sprawiają, że VideoAd
świetnie nadaje się do prezentowania animacji i spotów reklamowych. Krea-
cja ściąga uwagę i wymusza podjęcie akcji przez użytkownika, przekierowuje
po kliknięciu, przez co gwarantuje długi kontakt z użytkownikiem. 

300x250 pikseli 

kreacja inicjująca do 40 kB; video maks.do 600 kB 

Flash Video (.FLV) 

Przy tworzeniu kreacji należy upewnić się, że posiada ona działające przy-
ciski nawigacyjne umożliwiające sterowanie kreacją (przycisk stop, pauza,
przewiń). Dodatkowo kreacja powinna zawierać plik startowy (z informacją
o ładowaniu się filmu) oraz końcowy (np. sugerujący oglądającemu odpo-
wiednią czynność). 

VideoAd
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Artykuł sponsorowany
Opis:

Zalety:

Rozmiar:

Krótki tekst ze zdjęciem umieszczony na stronie głównej serwisu. Po klik-
nięciu otwiera się nowa podstrona serwisu, na której umieszczona jest cała
treść artykułu. 

Niestandardowa reklama wymagająca od Internautów pewnego zaangażo-
wania (przeczytania tekstu). Artykuł sponsorowany pozwala na przedsta-
wienie Użytkownikom dużej ilości dokładnych informacji, uzupełnionych
zdjęciem. 

Rozmiar: do 1500 znaków i 3 zdjęć. Powyżej - ustalenia indywidualne. 

Artykuł sponsorowany   REKLAMA
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Newsletter
Opis:

Zalety:

Rozmiar: 

Waga:

Technologia:

Uwagi:

Reklama w Newsletterze Gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego w gra-
ficznej formie billboarda lub skyscrapera. 

Reklama w Newsletterze pozwala dotrzeć do aktywnych Użytkowników In-
ternetu, zainteresowanych tym, co dzieje się w ich regionie. Reklamy w
Newsletterze nie rotują się. 

Odpowiedni dla billboardu i skyscrapera 

do 40 kB 

JPEG 

Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym.
Tylko kreacje statyczne. 

Billboard 
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