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II WYMAGANIA OGÓLNE FORM REKLAMY

1. Adres docelowy nie może być dłuższy niż 2000 znaków.

2. Maksymalna waga pliku kreacji emitowanego przez serwer AdOcean (myao.adocean.pl)
wynosi 65 kB.

3. Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera w więcej niż 25%. Za
standardowy przyjmuje się komputer z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron
1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji 8.

5. W przypadku kreacji standardowych należy dodać białe (lub inne) tło, tak aby w kreacji nie
występowały obszary przezroczyste.

4. 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.

5. Zabronione jest tworzenie kreacji zaciągających dodatkowe elementy lub odwołujących się
do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach .swf). Wyjątkiem są kreacje, których
założeniem jest takie właśnie działanie.

6. Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie).
Wyjątek stanowią kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie.

7. Kreacje i kody serwujące nie mogą powodować występowania błędów lub ostrzeżeń pod-
czas serwowania reklamy.

8. Jeśli w kampanii wymagane jest użycie multiclickTagów (wiecej niż 1 clickTag), prosimy o
zaszycie odpowiednio: clickTag1 dla 1 adresu URL, clickTag2 dla 2 adresu URL itd. Prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter. Tylko wybrane kreacje obsługują funkcję
multiclickTag.

9. Kreacje emitowane z kodów zewnętrznego ad serwera powinny zostać przygotowane zgod-
nie ze specyfikacją techniczną danego ad serwera.
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Wszystkie kreacje .swf, niezależnie od ich formy, muszą posiadać zaszytą zmienną
clickTag, umożliwiającą zliczanie kliknięć przez ad serwer. Poniżej instrukcja:

Action Script 2.0
1. Tworzymy nową warstwę nad przygotowaną animacją – ustawiamy ją jako najwyższą.
2. Rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol – 'button'.
3. Ustawiamy symbol na całkowicie przezroczysty.
4. Do symbolu dowiązujemy wywołanie funkcji z odpowiednimi parametrami.

UWAGA! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter w zmiennej clickTag.

Action Script 3.0
1. Tworzymy nową warstwę nad przygotowaną animacją – ustawiamy ją jako najwyższą.
2. Rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol – 'button'.
3. Ustawiamy symbol na całkowicie przezroczysty.
4. Dla symbolu nadajemy nazwę instancji (Instance name): target_button.
5. Poniższy kod wstawiamy na nowej warstwie (nie przypisujemy do obiektu, jak to ma miejsce

w przypadku Action Script 2.0).

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

}

var clickTag:String = LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag;
target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);
function targetUrlHandler(mouseEvent:MouseEvent):void
{

var interactiveObject:InteractiveObject = mouseEvent.target as InteractiveObject;
var li:LoaderInfo = LoaderInfo(interactiveObject.root.loaderInfo);
var url:String = li.parameters.clickTag;
if (url)
{

if (ExternalInterface.available)
{

try
{

var userAgent:String = ExternalInterface.call('function(){ return navigator.userAgent; }');
if (userAgent && userAgent.indexOf("MSIE") >= 0)
{

ExternalInterface.call('window.open', url, '_blank');
return;

}
}
catch (e:Error)
{

//
}

}
navigateToURL(new URLRequest(url), '_blank');

}
}
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1. Banner Tradycyjny 468x60
2. Billboard 750x100
3. Double Billboard 750x200
4. Triple Billboard  750x300
5. Widebillboard  970x250
6. Megabillboard 1200x600
6. Widebanner  970x90
7. Rectangle  300x250
8. Box  300x125
9. Halfpage  300x600
10. Skyscraper  120x600/160x600

IV SPECYFICZNE OFERTY REKLAMOWE

1. Brandmark
2. Tapeta
3. Screening
4. Scrollbar
5. Rollband
6. Interstitial
7. Mobile Interstitial
8. Commercial break
9. Drawbridge
10. Sidekick
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BRANDMARK
a) Kreacja powinna zawierać krzyżyk zamykający z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do

kreacji jako zmienna onCrossClick. Przez pojęcie ‘krzyżyk zamykający’  rozumiemy button pros-
tokątny (w postaci „Zamknij X”) o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka, min. 14x14
pikseli.

b) Kreacja powinna posiadać przycisk minimalizacji reklamy do postaci belki z dowiązaniem
wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna minimize. W tym kształcie reklama nie
może blokować obszaru większego niż obrys belki. Rozmiar widocznego obszaru w stanie
minimalizacji reguluje się parametrami liczbowymi w szablonie kreacji. Niedopuszczalne jest,
aby przezroczysty obszar wielkości standardowej reklamy był klikalny lub uniemożliwiał
klikanie na odnośniki w treści witryny.

UWAGA! Dla tej kreacji symbol target_button nie może obejmować obszaru belki. Kreacja
przy ‘chwytaniu’ za belkę nie może przenosić na stronę klienta.

c) Kreacja powinna zawierać przycisk powrotu do standardowej wielkości reklamy 
z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna maximize.

Funkcja odpowiada za zwiększenie obszaru widocznego do rozmiarów początkowych. Rozmiar
ten należy wyregulować wartościami liczbowymi w szablonie kreacji.

Action Script 2.0
Krzyżyk zamykający

 Przycisk minimalizacji

on (release){
if(flash.external.ExternalInterface.available){
flash.external.ExternalInterface.call(_root.onCrossClick);

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

}
}

on (release){
if(flash.external.ExternalInterface.available){
flash.external.ExternalInterface.call(_root.minimize);

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

}
}
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 Przycisk maksymalizacji

Action Script 3.0

on (release){
if(flash.external.ExternalInterface.available){
flash.external.ExternalInterface.call(_root.maximize);

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

}
}

var onCrossClick:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.onCrossClick;
var minimize:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.minimize;
var maximize:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.maximize;

closeButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,closeAds);
function closeAds(e:MouseEvent):void{

if(onCrossClick){
ExternalInterface.call(onCrossClick);

}
}

minButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,minimizeAds);
maxButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,maximizeAds);

function minimizeAds(e:MouseEvent):void{
if(minimize){

ExternalInterface.call(minimize);
}

}

function maximizeAds(e:MouseEvent):void{
if(maximize){

ExternalInterface.call(maximize);
}

}
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TAPETA
Kreacja składająca się ze statycznego obrazu w tle serwisu (1920x1080 przy niektórych rozdziel-
czościach tapeta będzie ucinana).

SCREENING
Kreacja składająca się z dwóch plików:

- statycznego obrazu w tle serwisu (1920x1080 pixeli szerokości),
- animowanego doublebillboardu (750x200 pixeli),

UWAGA! Tapeta pod screening ma różne wymiary dla serwisu Gazetaolsztynska.pl i dla
serwisów miejskich (muszą zostać zachowane, jeśli ma współgrać z billboardem -
szczegóły na wizualizacji). 

SCROLLBAR
Graficzny pasek reklamowy wyświetlany na dole ekranu, niezależny od przewijania strony w
oknie przeglądarki. Reklama ma formę tekstu lub grafiki przewijanych wzdłuż paska. Rozmiar:
1024x30 pikseli, waga max. do 65 kB.

ROLLBAND
Graficzny element reklamowy wyświetlany na półprzezroczystym tle. Element przesuwa się
razem z przewijaniem strony przez internautę. Element może zostać zminimalizowany do prawej
krawędzi, po czasie zdefiniowanym przez użytkownika lub po kliknięciu w pasek zwijający.
Rozmiar: 750x200 pikseli, waga max. do 65 kB.

INTERSTITIAL
Skalowana reklama przesłaniająca całe okno przeglądarki. Wymiary 800x500 pixeli z widocznym
przyciskiem „Zamknij”.

MOBILE INTERSTITIAL
Reklama wyświetlana się na komórkach i tabletach na całym ekranie.
W formacie JPEG, GIF lub PNG. Posiada przycisk „Zamknij X” dodawany z poziomu adserwera.
Kreacja powstaje zawsze w dwóch wersjach:
• Na smartfony 960x640 i 640x960 (dla położenia pionowego i poziomego).
• Na tabety 768x1024 i 1024x768 (dla położenia pionowego i poziomego).

COMMERCIAL BREAK
Commercial break to reklama pojawiająca się na na dedykowanej podstronie. Po ustalonym
czasie lub po kliknięciu w odpowiedni link, użytkownik jest przekierowywany na właściwą
stronę serwisu.
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DRAWBRIDGE

Kreacja składa się z trzech plików .swf: dwóch skyscraper'ów oraz szerokiego toplayera. Emisja
rozpoczyna się wyświetleniem skyscraperów, a po interakcji użytkownika z dowolnym sky-
scraperem następuje wyświetlenie toplayera.

Implementacja toplayera analogiczna jak w kreacjach typu TOPLAYER.

Do interakcji skyscraperów należy dołączyć wywołanie funkcji przekazanej do kreacji jako 
zmienna doexpand.

Action Script 2.0
funkcja doexpand

Action Script 3.0
funkcja doexpand

on (rollOver){
if(flash.external.ExternalInterface.available){
flash.external.ExternalInterface.call(_root.doexpand);

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

}
}

var doexpand:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.doexpand;

target_button.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OVER, mouseRollOver);

function mouseRollOver(e:MouseEvent):void{
if(doexpand){

ExternalInterface.call(doexpand);
}

}
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SIDEKICK

Kreacja składa się z dwóch plików .swf: rectangle lub skyscraper oraz half page. Emisja
rozpoczyna się wyświetleniem mniejszej kreacji, a po interakcji użytkownika (kliknięcie w belkę
w górnej części kreacji) następuje wyświetlenie kreacji half page.
Do interakcji należy dołączyć wywołanie funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna doexpand.
Implementacja half page analogiczna jak w kreacjach typu TOPLAYER.

Action Script 2.0
funkcja doexpand (po kliknęciu)

Action Script 3.0
funkcja doexpand (po kliknęciu)

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

}

var doexpand:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.doexpand;

target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, mouseClick);

function mouseClick(e:MouseEvent):void{
if(doexpand){

ExternalInterface.call(doexpand);
}

}
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SCREENING - serwis gazetaolsztynska.pl

SCREENING - serwisy miejskie
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