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Általános leadási paraméterek
Az anyagleadási paraméterek tekintetében az Adverticum aktuális bannerkészítési útmutatója az
irányadó, az abban nem érintett pontokat, valamint az útmutatót kiegészítő információkat jelen
dokumentum tisztázza.

Leadandó kreatívra vonatkozó technikai alapinformációk:






















a kreatívoknak Chrome, Internet Explorer, Mozilla alapú böngészőkön és Opera alatt is
működniük kell, illetve nem okozhatnak hibát.
a méret paramétereket konzekvensen be kell tartani (mind pixelre, mind kByte-ra
vonatkozólag)
a bannerek mérete max. 160Kbyte és formátuma GIF, GIF89, JPEG, PNG, SWF vagy HTML
lehet
a javascript kódot tartalmazó kreatívban nem lehet javascript hiba, és a gyakori változó
neveket kerülni kell
egy kreatív nem okozhat 30%-nál nagyobb processzor terhelést egy átlagos PC-n vagy
mobileszközön (pl. vektorgrafikus képi elemek)
céloldal mindig legyen megadva, kivéve teaser kampányoknál
hangos hirdetés esetén a hang kikapcsolható kell legyen
takeover, layer max 8 másodpercig zavarhatja/korlátozhatja az oldal funkcióit
különleges hirdetésnek a működése során bármikor bezárhatónak kell lennie, az “x” mellett
ki kell írni a „Bezár” feliratot is legalább 12px-es betűmérettel
a különleges kreatívon minden esetben fel kell tüntetni a „hirdetés” szót
különleges hirdetés az ütemezésben megadott módon futhat le
speciális hirdetés mérete desktop hirdetés esetében 8, mobilhirdetés esetében 5 másodperc
után csakis felhasználói interakcióra változhat (pl. takeover). Interakció pl. a bal egérgomb
kattintás, de nem interakció a hirdetés feletti elhaladás.
a speciális hirdetésekről tesztoldal készül, ennek alapján születik döntés a hirdetés
kikerüléséről
nem kerülhet ki, illetve levetethető olyan hirdetés, ami az érintett Szolgáltatói oldal
működését akadályozza
alapvető arculati elemek nem sérülhetnek
logó nem cserélhető, nem kitakarható
az oldal funkcionálisan nem sérülhet
fontos tartalmi elem nem kerülhet lejjebb/máshova hirdetés miatt (pl: Startlap nyitó oldalán
elhelyezkedő email doboz)
egyik dobozt, menübárt, főoldali tartalmat sem takarhatja le a kreatív
HTML5 formátumú hirdetéseket appokon nem, csak desktop és mobilsiteok felületein
tudunk futtatni. Méretkorlát: max. 160 kb és 300px szélesség. Amennyiben a leadandó
kreatív szélesebb, úgy a HTML5 bannert méretarányosan kell lecsökkenteni 300px
szélességig. Mobil HTML5 banner készítésénél az Adverticum útmutatását kell figyelembe
venni.
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Kreatív módosítási/javítási költsége
Kreatív javítási / módosítási költség abban az esetben kerül kiszámlázásra, ha a megkapott hirdetési
anyag nem felel meg az oldalaink működésének és az előre összeállított kritériumrendszernek.




normál kreatív esetén, ha az hibás és nem érkezik meg az anyagleadási határidőnek
megfelelően vagy ezen időpontig az ügyfélnek / ügynökségnek nem sikerül javítani, a
kampány pontos indítása érdekében a szolgáltató Back Office csoportja elvégzi a hiba
javítását, melynek egyszeri költsége 4000 Ft+ Áfa
különleges kreatív esetén, ha az hibás és nem érkezik meg az anyagleadási határidőnek
megfelelően vagy ezen időpontig az ügyfélnek / ügynökségnek nem sikerül javítani, a
kampány pontos indítása érdekében a szolgáltató Back Office csoportja elvégzi a hiba
javítását, ennek óradíja 5000 Ft+ Áfa, de min. 4000 Ft + Áfa. A leadási határidőig a szolgáltató
Back Office csoportja ingyenes támogatást nyújt a hirdetőknek (instrukciók, leírások
formájában), ami segíti a kreatív készítőket a hibamentes anyagok leadásában. A hirdető
természetesen bármikor kérheti az operatív javítást is, ilyenkor a fenti díjszabásokat
alkalmazzuk.

Előfoglalt kampányok kezelése
Egyedi, időszakos rovatok kivételével minden kérdésesre befoglalt hirdetési helyre érvényes szabály,
hogy amennyiben az ügynökség/ügyfél 1 hónappal a befoglalt időszak kezdete előtt nem rendeli meg
a felületet és/vagy az értékesítő jelzésére 24 órán belül nem küld kreatívot, az általa befoglalt hely
felszabadul és újra értékesíthető.
A foglalási rendszerben véglegesített és megrendelt kampányok esetében, a későn elküldött
kreatívok, vagy egyéb nem a Central Médiacsoport hibájából eredő kampánycsúsztatások miatt, új
helyfoglalások esetében átfoglalási felár fizetendő:




0-500 000 Ft+Áfa értékű kampányok esetében 0 Ft+Áfa
500 000 Ft-1 M Ft-ig terjedő kampányok esetében 15 000 Ft+Áfa
1 M Ft feletti kampányok esetében 35 000 Ft+Áfa

A kampányok értéke a megrendelőn leadott felületek értékéből jön össze.
A felár meghatározásánál nem a módosított tétel értéke az irányadó, hanem a megrendelőn szereplő
végösszeg (listaár), akkor is, ha az össz tételből, csak egy elem került átfoglalásra.

Kampányáthelyezés (átütemezés) költsége
Amennyiben befoglalt és megrendelt kampány része, vagy teljes egésze kerül áthelyezésre
(legkésőbb a kampány elindulása előtt 20 munkanappal lehet áthelyezni kampányt) egy időszakról,
egy másikra a szabad helyek függvényében, az áthelyezett felületek net-net összegének 10%-a kerül
kiszámlázásra kampányeltolási költségként. Amennyiben a kampányeltolás az indításhoz képest 20
munkanapon belül történik, az lemondásnak minősül és a lemondási táblázat szerinti összeg kerül
kiszámlázásra.

Kampányok lemondásának költsége



Befoglalt és megrendelt kampányt lemondani, csak írásban lehet.
Egyedi, időszakos rovatok és alkalmazások esetében (pl.: NLC Advent, EB, olimpia, VB, Vezess
Forma 1, stb.) amennyiben a megrendelt szponzorációs megjelenés lemondásra kerül, úgy a
megvásárolt felület értékének 100%-a kerül kiszámlázásra. Minden más hagyományos és
különleges hirdetési felület esetében, amennyiben a kampány megrendelt és visszaigazolt, a
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kampány indulása előtt legkésőbb 20 munkanappal mondható le írásban lemondási költség
fizetése nélkül (a lemondási határidő a megrendelés visszaigazolásán is szerepel).
Amennyiben a ennél később történik meg az írásos lemondás, a lemondási költség a
következőképpen kerül számlázásra:



19-16 nappal a kampány indulása előtt: a net-net összeg: 75%-a
15-0 nappal a kampány indulása előtt: a net-net összeg: 100%-a

CT alapú kampányok teljesülése
Amennyiben CT alapú kampányok (átkattintás alapú banner kampányok) esetében a kampányidőszak
első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, úgy kérhető a kreatív cseréje, vagy
teljesíthető a kampány 0,1%-os átkattintási aránnyal számolva AV alapon.

Képes-linkes hirdetések leadási paraméterei
Képes linkes
Ügyfélről szóló, közvetlenül a weboldalára mutató hirdetés
Site
Kép
Cím (szóközökkel)
Rangado.hu
600x400
50 kar
NLC
768x432
60 kar

Szöveg (Szóközökkel)
100 kar
-

Akciós ajánlat
150x100-as kép, és 40 karakter szöveg
Site

Kép

24.hu
Jófogás
Vezess
Startlap
Babaszoba, Wellnesscafe
Házipatika
NLCafé - Legnépszerűbb cikkek (jobb o)
NLCafé – Még több cikk (cikkek alján)

480x270
83x62
340x227
150x125
150x100
150x100
480x270
480x270

Cím
(szóközökkel)
40 kar
65 kar
60 kar
40 kar
40 kar
35 kar
40 kar

Szöveg
(szóközökkel)
150 kar
90 kar
65 kar
50 kar
150 kar
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Sztenderd desktop hirdetési felületek leadási paraméterei




Sztenderd display felületek: irányadó az Adverticum útmutatója az árlista „Sztenderd
felületek” felsorolás alatt található összes megjelenésére a fenti „Általános feltételek”
kiegészítéssel.
Sztenderd linkhirdetések: site-onként különböző leadási paraméterek

Különleges desktop hirdetési felületek leadási paraméterek
Az Adverticum útmutatója az árlista „Különleges felületek” felsorolás alatt található összes
megjelenésére a fenti „Általános feltételek” különleges felületekre vonatkozó kiegészítésével
érvényes.

Magnum
Leírás: Nagyméretű bannermegjelenés, ami nyitó oldalon, és rovatnyitókon érhető el.
Site
24.hu
NLCafé
Vezess

Leadandó desktop megjelenéshez
1008x750 méretű jpg file
1000x700 px méretű kép (jpg, gif, png),
max. 300 kbyte
980x700 px méretű kép (jpg/png/gif),
max. 300 kbyte

Leadandó mobil megjelenéshez
480*240 v. 300*250 standard
mobilbanner

Seethru
Leírás: A seethru egy olyan fixen beállított „background” hirdetési forma, ahol a tartalmi oldalon
elhelyezkedő hirdetési felületek „átlátszóak”; miközben scrollozunk az oldalon, végig látszódik ezen
felületek alatt a beállított háttérkép, így látványosan válik el a hirdetői üzenet a site többi tartalmi és
képi elemétől.

Player.hu seethru
Leadandók:
 minimum 1360px széles
 16:9 arányú
 maximum 300 kb méretű
 statikus (jpg, png) kép
 opcionális YouTube videó link, ha videós verzió fut
 a mobil megjelenéshez 300x250 vagy 480x480 képbanner (jpeg, gif, HTML5* max. 80KB)

CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280
E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939

Példa:
 Player Nissan http://youtu.be/23YGPJBhxck
 Player Pepsi https://www.youtube.com/watch?v=07ymCJY7LGk

24.hu seethru
Tartalom (ahol „átlátszik” a bannerhely):
 A rovatnyitó oldalon a felső bannerhely (978x250) és a doboz bannerhely (300x250) átlátszó
 Cikkoldalon a felső bannerhely (978x250), a doboz banner (300x250), és a cikk bannerhely
(640x250) átlátszó
 A háttéren ezeken a területeken kell a szöveges/logós tartalmat tervezni.
 Reszponzív az oldal, ezért a hirdetés csak 1280px szélességen illetve ennél nagyobb
eszközökön jelenik meg)
 mobil app megjelenéshez 480x480 standard mobilbanner
 mobil megjelenéshez: fejléc, 300*250 vagy 480*480 standard mobilbanner
Leadandók
 Rovatnyitó-oldalhoz
o fájl formátum: jpg/png
o 1920x1050px
o 1280px szélességre optimalizált (logót, szöveget idáig érdemes tervezni)
o maximum 400 kB fájl méret
o 3 átlátszó rész lesz a tartalmi oldalon (a tartalmi oldal: 978px széles, középen
helyezkedik el), ezeket bejelöltük a sablonban
 Leadandók (rovatoldalhoz):
o Fájl formátum: jpg/png
o 1920 px szélességű
o A háttérkép magassága nincs meghatározva (max 1050px), de a grafika szélei
legyenek színátmenetesek – kérjük a megfelelő hexadecimális színkódot megadni, ez
lesz az oldal háttérszíne is
o Maximum 300-400 kB fájl méret
 Leadandó mobilhoz: 300*250 vagy 480*480 (jpeg, gif, HTML5* max. 80KB)
 1280x800 px felbontásra optimalizált legyen, (logót, szöveget idáig érdemes tenni), hogy a
kisebb felbontású monitorokon is értelmezhető legyen az üzenet
 A felső bannert (978x250px) úgy kell megtervezni, hogy amikor a cikk bannerre illetve a
doboz felületre görgetjük az oldalt, akkor a két rész önállóan is értelmezhető legyen.
Sablon:

CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280
E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939

Példa: 24.hu Mazda https://www.youtube.com/watch?v=RLiuocl_BMo

Háttérátszínezés
Leírás: Háttérkép, ami a tartalom két oldalán és a tartalom felett kerül megjelenítésre. Az oldalak
többségén a háttérkép együtt szkrollozódik az oldal többi részével (a kivételeket az áttekintő
táblázatban jelezzük) érdemes e szerint is optimalizálni a grafikát. (Pl. fix esetében nem érdemes lenti
részekre logót, szöveget tervezni, mert kisebb monitorokon nem fog látszódni). A leadandó anyag
bizonyos site-ok esetében eltér, ezeket lentebb részletezzük.
Leadandó:






1920x1000 px méretű kép (png vagy jpg), max. 300 kbyte
a kép legyen 1366 px szélességre optimalizált, a logót, szöveget, termékfotót, stb. ide érdemes
tervezni, a fennmaradó területen csak kép/grafika legyen
az oldalak mérete és felépítése egyedi, a grafika középső részét „üresen” kell hagyni a megfelelő
szélességben, mert takarva lesz
a design alja legyen színátmenetes, kérjük a megfelelő hexadecimális színkódot megadni, ez lesz
a site háttér színe is
a mobil site és mobil app megjelenéshez 300x250 képbanner (jpeg, gif, HTML5* max. 80KB)

* HTML5 kreatívot, csak 300pxl szélességben fogadunk be. Amennyiben a leadandó kreatív szélesebb, úgy a HTML5 bannert
méretarányosan kell lecsökkenteni 300pxl szélességig

Sablon:
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24.hu

1170*250

Tartalom
melletti terület
mérete, ami
látszik 1366 px
széles
felbontáson „B”
98*1000

Cosmopolitan

1130*250

118*1000

1130

Krémmánia

1000*90

183*1000

1000

Site

Tartalom
feletti rész
mérete (px)
„A”

Középső
„üres” rész
szélessége
„C”
1170

Startlap

980*250

193*1000

980

Vezess.hu

1100*250

133*1000

1100

Caféblog
Citromail
NLCafé
Startlapjátékok
Wellnesscafé

980*120
1080*250
1080*120
1020*250
980*250

193*1000
143*1000
143*1000
173*1000
193*1000

980
1080
1080
1000
980

Házipatika

1180*100

93*600

1180

990*80

188*600

990

Babaszoba

1000*100

183*600

1000

Nosalty

1007x250

179,5x1000

1007

50plusz

Egyéb kiegészítő
információ

Fixed /
Scroll

Scroll
A design alja fehér
színátmenetes legyen.

Scroll
Scroll

Fehér háttérszín nem
lehetséges, a dobozok közötti
rész látszódik, ezért a tartalmi
rész „alá” is kerüljön szín, vagy
dizájn grafika.
A design alja Startlap-kék
(#6A9AC3) színátmenetes legyen
A design alja legyen
színátmenetes. A világos
hátterek esetében a design alja
szürke (#f5f5f5) legyen, sötét
háttér esetében fekete

Scroll

Scroll
Fixed
Scroll
Scroll
Scroll

Kattintható terület oldalt:
120x600
Kattintható terület oldalt:
160x600
Kattintható terület oldalt:
130x600

Scroll
Scroll
Scroll
Fixed

Dinamikus háttérátszínezés
Leírás: 3 db háttérkép, ami egymással 5 másodpercenként váltakozik. A technikai leadási
paraméterek teljes mértékben megegyeznek a Háttérátszínezés paramétereivel.
Példa:






http://youtu.be/y_vnHWwWG9Q
https://youtu.be/ByMsDQqBxxk
https://www.youtube.com/watch?v=FRA1dTZiapk&feature=youtu.be
http://youtu.be/UDb2MpoirN0
https://www.youtube.com/watch?v=GIaOShA7FPY
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Videó wallpaper
Leírás: A site hátterén videoanimáció fut, amelynek teljes tartalma akkor válik láthatóvá, amikor a
site tartalma letolódik. Ez első alkalommal automatikusan, további oldalletöltéskor a fejléc banneren
a “Megnézem” gombra kattintva történik meg.
Leadandók:
 logó, vektoros, vagy
 egy 980x70-es fejléc (jpg/png/max:160kb), ami a két széle felé színátmenetes, mindegy
milyen színbe megy át, ehhez kérünk színkódot. A fejléc tartalmazzon egy „Megnézem”
gombot, illetve kérünk egy olyan verziót, ahol „Bezár” gomb van.
 videó: jó minőségű YouTube-os videó, ami reklámmentes kell, hogy legyen (YouTube
leírásnak megfelelő videót vagy linket várunk)
 Mobil megjelenéshez reszponzív videóbanner v. 300*250



Mobil app megjelenéshez 480*240 v. 300*250 standard mobilbanner

Példa:
 Hír24 Lexus http://www.youtube.com/watch?v=7JXNV5_O7LE&feature=youtu.be
 24.hu OBI https://www.youtube.com/watch?v=y9uh_HScqiE
 Cosmopolitan L’Oreal https://www.youtube.com/watch?v=1vvz6FhLbO8&feature=youtu.be
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Videoboard
Leírás: A videoboard több mint hagományos háttérátszínezés és billboard banner együttese –
kattintásra a site tartalma eltűnik, helyetet a user egy videót tekinthet meg.
Leadandók: háttér + videó
 Háttér:
o formátum: jpg, png
o max. 400 kbyte
o 1920px széles, alul átmenetes (homogén színű)
o 1280px szélességbe férjen bele a fő téma (szövegek, grafikai elemek)
o 970*250px bannert a háttérképre kell tervezni, a sablon szerint (erre kell ráírni, hogy
„nézd meg a videót” vagy tetszés szerinti szöveget)
 Videó: YouTube link vagy egyéb videó formátum (Central videós rendszeréből fut), max. 2
MB fájl méretig
 Mobil megjelenéshez reszponzív videóbanner v. 300*250
 Mobil app megjelenéshez 480*240 v. 300*250 standard mobilbanner

Példa:





Startlap Szórakozás rovat Magyar Telekom http://youtu.be/2xjmagEOfaI
Cosmopolitan NIKE https://www.youtube.com/watch?v=-xnNc6S17_8
Vezess KIA https://youtu.be/iw9r767bapw
Vezess Peugeot https://www.youtube.com/watch?v=73q8ULuVviU
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Flip
Leírás: Háttérátszínezés + a felső banner helyén megjelenő, kattintásra lenyíló és az embed videót
automatikusan, némán elindító hirdetés. A lenyílt felület a háttérrel 100%-ban egységes képet alkot,
így a háttérképnek azon a részén is kell lennie grafikai tartalomnak, amit a felső banner a „zárt és
kinyílt” állapotában eltakar.
1. fázis (zárt állapot)

2. fázis (kinyílt állapot)

Leadandók:






felső banner:
o statikus kép (jpg/png)
o max 160k
o magasság: 250 px
o szélesség: siteonként eltérő
 24.hu – 1170 px
 Cosmopolitan – 1130 px
 Krémmánia – 980 px
 Startlap – 980 px
 Vezess – 1000 px
 Caféblog – 980 px
 Citromail -1080 px
 NLCafé -1182 px
 Startlapjátékok – 1000 px
 Wellnesscafé – 980 px
 Házipatika 1180 px
YouTube videó :
o url (reklámmentes) 533x300 px ablakban jelenik meg
o nyitókép
 533x300px
 statikus kép (jpg/png)
 max 80k
háttérkép:
o 1920x1000 px méretű kép (png vagy jpg), max. 300 kbyte
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a kép legyen 1366 px szélességre és 768 px magasságra optimalizált, a logót,
szöveget, termékfotót, stb. ide érdemes tervezni, a fennmaradó területen csak
kép/grafika legyen
o a design alja legyen színátmenetes, kérjük a megfelelő hexadecimális színkódot
megadni, ez lesz a site háttér színe is (Cosmopolitan: fehér - #ffffff, Startlap: Startlapkék (#6A9AC3))
mobil site
o reszponzív videóbanner v. 300x250 banner
mobil app
o 480x240 vagy 300x250

Példa:
 http://24.hu/?flip_adidas
 https://www.youtube.com/watch?v=QBSpVKfhnQM
Sablon:
Zárt:

Nyitott:
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Puzzle
Leírás: a half page zónájában található, 300x400 méretű takeover banner, amely oldalletöltéskor első
alkalommal önmagától, utána kattintásra hajtogatódik ki 900x800 méretűre. Jobb felső sarokban
található bezár gombbal zárul be.
Leadandó:
 300x400px statikus kép: (jpg, png), max 100k,
 900x800px statikus kép: (jpg, png), max 200k,
 30x30px close gomb (png), max 30k
 a mobil site és mobil app megjelenéshez 300x250 képbanner (jpeg, gif, HTML5* max. 80KB)
Példa: http://inno-web.hu/300x400-kihajtogatos/

Slider
Leírás: Az oldal jobb hasábjában jelenik meg a kreatív, egy nagyméretű, álló formátum, ami 5 statikus
képből tevődik össze. A képek automatikusan váltakoznak, de a rajta elhelyezett nyilakkal a
felhasználó is tudja váltani a képeket.
Leadandók:
 5 db 300*600px kép (darabonként max. 100 kbyte)
 5 db url
 a mobil site és mobil app megjelenéshez 300x250 képbanner (jpeg, gif, HTML5* max. 80KB)
Példa:
 Cosmopolitan NIKE Slider & Videóboard https://www.youtube.com/watch?v=-xnNc6S17_8
 Házipatika Nivea Slider & háttér https://www.youtube.com/watch?v=1AKphq-MBAQ
 NLCafé Algoflex Slider https://youtu.be/xeRY2bsl6M0
 NLCafé Centrum Slider https://www.youtube.com/watch?v=VAB2v29dsR0
A képek maguktól is váltakoznak, de a nyilakkal fel lehet gyorsítani a lapozást.

Sticky banner + videó
Leadandók:
 150*150px matrica
a) vagy kép (lehet anim gif is)
b) vagy flash, ebben az esetben az openFUNCTION függvény kerüljön rá a clicktag helyett,
valamint egy bezár gomb, closeFUNCTION függvénnyel
 videó
a) vagy YouTube link (reklámmentes!)
b) vagy max. 2 MB-os videófájl
Leadási határidő: megjelenés előtt 2 munkanappal
Példa:
 http://24.hu/belfold/?sticky_video
 https://youtu.be/KtZGzl3jDN8

Insight
A Startlap nyitóoldalán elérhető forma. Az Insight hirdetés a lefelé scrollozás során megakad a
képernyő tetején, és csak további görgetéssel takarja el azt a Startlap nyitóoldalának tartalma.
Leadandó:
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1 db 980x440 px méretű kép (jpg,/png/gif), max. 300 kbyte

Példa:
 Startlap Szállás.hu https://youtu.be/bVyS0D31AI4

Infooter
Leadandók:
 1920x100px footer kép (png/max:160kb), ajánlott transzparens elemekkel készíteni
 háttérgrafika: 1920x1000px-es dizájn grafika, ami fullpage layerként a videó alatt jelenik meg
 videó: jó minőségű reklámmentes YouTube link vagy videó (YouTube leírás szerint)
 egyedi megoldás: háttér és videó helyett küldhető bármilyen egyedi (videós) html (html, ccs,
javascript) tartalom, ezt fogjuk full page layerként megjeleníteni
Példa:
 NLCafé Coca-Cola https://www.youtube.com/watch?v=tqm_BACAqqI
 NLCafé Milka https://youtu.be/sEG309sY-cU
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Rollband videó
Példa:
https://youtu.be/qb_IfEb_eog
1. Logó: jpg, png formátum, max 50kB, 40x40px;
2. Kinyit/Bezár gomb: jpg, png formátum, max 160kB, 40x160px;
3. Banner: jpg, png formátum, max 160kB, 356x200px;
(videó mellett jelenik meg, banneres üzenet)
4. Video cover: jpg, png formátum, max 160kB, 356x200px;
(videó cover kép, a videó betöltődése/indulása előtt látszódik)
5. Video: mp4 formátum, maximum 2MB, 356x200px;
(a videó 356x200px-es lejátszóban játszódik le)
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Sticky slider
Leadandók:
 980*600-as statikus kép (jpg, png, gif) formátum, maximum 250kB.
 a kreatív baloldalára kell megtervezni 100 pixel szélességben a zárt állapotú grafikát, ez a rész
fog kilógni a böngésző jobb szélénél
Példa:
 24.hu Adidas http://www.hir24.hu/?adidas_ss_slider,
http://stat.p24.hu/banner/hir24/background/ss_adidas_1505.jpg
 NLCafé Emirates https://youtu.be/VF74oh0LcIk
Leadási határidő: megjelenés előtt 3 munkanappal

Multiexpand boksz
Leírás:
 méretet változtató 300*250px banner, amely mouse over eseményre változtatja dimenzióit
(másfélszeresére vagy duplájára nő), eltolja az oldal tartalmát, mouse out eseményre pedig
visszatér kiindulási méretére.
 1280px szélességű monitoron 1,5x-esére nyitódik a kreatív (450*375), nagyobb felbontáson
pedig 2x-esére (600*500)
Leadandók:
 600*500-as statikus kép formátum (jpg, png, gif), max. 160kB
 a mobil site és mobil app megjelenéshez 300x250 képbanner (jpeg, gif, HTML5* max. 80KB)

Leadási határidő: megjelenés előtt 3 munkanappal

Roló
Leadandók:
 fájl: png/jpg
 kB: max 300kB,
 pixel méret infó: 1920x1080px-es kép, ami 1280x600px-re van optimalizálva (közép-középre), vagyis a tartalmi rész itt legyen (szöveg, termék, stb), a kép szélei felé lehet egyéb dizájn
grafika, de a kép szélei színátmenetesek legyenek. (#színkódot kérjük)
 mobil app megjelenéshez 480x480 standard mobilbanner
 mobil megjelenéshez: mobil roló
Példa: 24.hu Huawei https://www.youtube.com/watch?v=Jp5gxny0y4U
Sablon:
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Leadási határidő: megjelenés előtt 5 munkanappal

Roadblock cube
Leadandó:






Példa:


4 db statikus kép
fájl: jpg/png
méret: 640x360 px
file méret: max 100 kbyte/kép
mobil site megjelenéshez mobil cube
mobil app megjelenéshez 480x480 standard mobilbanner
https://www.youtube.com/watch?v=AtPEqrREZO0
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Billboard Cube
Leadandó:
 4 db statikus kép
 fájl: jpg/png
 méret: 970*250 px
 file méret: max 100 kbyte/kép
 mobil site megjelenéshez mobil cube
 mobil app megjelenéshez 480x480 standard mobilbanner
Példa:





http://24.hu/?leaderboard_cube_v1 (vízszintes)
http://24.hu/?leaderboard_cube_v2 (függőleges)
http://www.startlap.hu/?leaderboard_cube_v1 (vízszintes)
http://www.startlap.hu/?leaderboard_cube_v2 (függőleges)

Videó Billboard
Leírás:
 Billboard bannerbe ágyazott YouTube videó, ami némán, automatikusan elindul a banner
betöltődésével.
 Mobil párja: reszponzív videóbanner vagy 300x250
Leadandó:
 1 db 970x250 px-es kép, ami max 300 kbyte (tervezni viszont ekkora felületre lehet: 550x250
px)
 1 db youtube videó (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket
várunk)
 1 landing url
 Mobil megjelenéshez reszponzív videóbanner v. 300*250
 Mobil app megjelenéshez 480*240 v. 300*250 standard mobilbanner
Példa:
 http://www.startlap.hu/?videóbanner
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Roadblock videó
Leírás:
 Roadblock bannerbe ágyazott YouTube videó, ami némán, automatikusan elindul a banner
betöltődésével.
 Mobil párja: reszponzív videóbanner vagy 300x250
Leadandók:
 1 db 640x360 px-es kép, ami max 300 kbyte (tervezni viszont a psd sablon alapján
tervezzenek)
 1 db youtube videó (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket
várunk)
 1 landing url
Példa:



https://youtu.be/5iLKqUAGwLo
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Dinamikus video billboard
Leírás:



Billboard bannerbe ágyazott YouTube video, ami némán, automatikusan elindul a banner
betöltődésével, ami mellett váltakoznak a képnek.
Mobil párja: reszponzív videóbanner vagy 300x250

Leadandók:





1 db 970x250 px-es háttérkép, ami max 150 kbyte. Ez fix, vagyis ez nem váltakozik
dinamikusan. (FONTOS! Tervezni a psd sablon alapján kell.)
3-5 db 485x250 px-es kép, ami elemenként max 150 kbyte. (Ez fog váltakozni bal oldalon,
célszerű egy kis keretet adni neki, ha nem olvad bele a 970-es háttérképbe)
1 db youtube video (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket
várunk)
1 landing url

Példa:



https://www.startlap.hu/?dinamikus_videobillboard
https://youtu.be/KCdeR7ei_LQ
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Dinamikus video roadblock
Leírás:



Roadblock bannerbe ágyazott YouTube video, ami némán, automatikusan elindul a banner
betöltődésével, ami mellett váltakoznak a képek.
Mobil párja: reszponzív videóbanner vagy 300x250

Leadandók:






1 db 640x360 px-es háttérkép, ami max 150 kbyte. Ez fix, vagyis ez nem váltakozik
dinamikusan. (FONTOS! Tervezni a psd sablon alapján kell.)
3-5 db 320x360 px-es kép, ami elemenként max 150 kbyte. (Ez fog váltakozni a jobb oldalon,
célszerű egy kis keretet adni neki, ha nem olvad bele a 640-es háttérképbe)
1 db youtube video (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket várunk)
1 landing url

CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280
E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939

Példa:
https://noknek.startlap.hu/?dinamikus_roadblockvideo
https://youtu.be/RpLVZm4OsHA

Dupla billboard videóval
Leírás:



Dupla Billboardba ágyazott YouTube video, ami némán, automatikusan elindul a banner
betöltődésével.
Mobil párja: reszponzív videóbanner vagy 300x250

Leadandók:


1 db sitespecifikus 400 px magas kép, ami max 300 kbyte (tervezni a sitespecifikus psd sablon
alapján tervezzenek)




1 db youtube video (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket várunk)
1 landing url

Példa:
https://youtu.be/NRb1Xa9HyOc
https://24.hu/?dupla_videobillboard
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Leporello
Leírás:
 a felső banner helyén megjelenő, egérérintésre kinyíló és az embed videót automatikusan,
elindító hirdetés.
1. fázis (zárt állapot)

2. fázis (kinyílt állapot)

Leadandó:
 nyitó banner:
o Méret: 970x250 px
o Formátum: statikus kép (jpg/png)
o Méret: max 160k
o A kép jobb oldalára rá kell tervezni az alábbi szöveget: „A videó megnézéséhez húzd
ide az egeret!” Ennek a mérete: max 400 px széles, max 50 px magas. Lásd lent!
 kinyílt banner:
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Méret: 970x500 px (FONTOS, hogy nem tartalmazhat szöveget!) Ez szét lesz vágva 2
db 970x250-es képre és a felső részére lehet tervezni a lenti sablon alapján. Az alsó
rész „torzítva” fog megjelenni, mert ez dől be. Lásd lent!
o Formátum: statikus kép (jpg/png)
o Méret: max 300k
bezár gomb:
o Méret: max 100 px széles és max 60 px magas lehet
o Formátum: statikus kép (jpg/png)
o Méret: max 50k
YouTube videó :
o url (reklámmentes) 533x300 px ablakban jelenik meg
mobil
o reszponzív videóbanner v. 300x250 banner
mobil app
o 480x240 vagy 300x250

Példa:
 http://24.hu/?leporello_karib
Nyitó banner (sablon):

970x500px kép szétvágva (kinyílt banner):

970x500-as felső 970x250-es tervezhető része (sablon):
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Visions
Leírás, technikai paraméterek:
A Vezess cikkoldalain first view-ban megjelenő a tartalmat lefelé toló különleges rich media felület,
melyben kattintásra egy beágyazott YouTube videó indul el némán. A három kártyalapszerűen
elforgó képen további információk adhatóak meg a termékről. A kártyákat háromféle tartalommal
várjuk, melyet Partnerünk a hirdetés üzenetéhez igazítva tetszőlegesen variálhat a sablonok alapján.
Leadandó:
Index kép:





Mérete: 776 x 437
Cím: 20-22 karakter szóközökkel
Alcím: 26-28 karakter szóközökkel
Betűtípus: saját betűtípus megadható (alapbeállítás: Roboto-Regular)




Szöveg: UA, mint a cím
Logó: 40 px magas, 1:1 vagy 3:2 képarány, transzparens vagy fehér hátterű PNG,
max 50kB




Reklámmentes YouTube video
Video alatti vonal színe megválasztható (hexadecimális színkóddal)

Lábléc:

Video:

Kártyák verzió - Csak szöveg:




Cím: 30-35 karakter szóközökkel együtt
Szöveg: 180 – 200 karakter szóközökkel együtt, 1-2 bekezdés
CTA: gomb felirat 10-15 karakter szóközökkel együtt (szín fixen fekete)

Kártyák verzió – Szöveg + Kép





Kép: 210x135px, max 100kB
Cím: 30-35 karakter szóközökkel együtt
Szöveg: 80 – 90 karakter szóközökkel együtt, 1 bekezdés
CTA gomb felirat: 10-15 karakter szóközökkel együtt (szín fixen fekete)

Kártyák verzió – Kép


Kép: 210x300px, max 160kB
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Cím: 30-35 karakter szóközökkel együtt

Példa:



YouTube link: https://youtu.be/oJ5pTdwolwA
Élő oldalon link: https://www.vezess.hu/hirek/2017/06/14/bmw-6-gran-turismo2017/?visions
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Secrets
Leírás, technikai paraméterek:
A Vezess cikkoldalain first view-ban megjelenő különleges rich media felület. A 970x300 px méretű
slideren három finoman pulzáló kör alakú image tag 3-3 plusz információ elhelyezését tesz lehetővé.
Leadandók:
SLIDER:







3 db 970x300 px-es kép, ami max 300 kbyte
cím: max 20-25 karakter szóközökkel együtt
képenként 3-3 image tag (azaz 3-3 plusz információ elhelyezés)
image tag-ek elhelyezését külön képeken szükséges jelölni
képenként 1-1 akár eltérő CTA gomb 15-20 karakter szöveg
gomb színe választható

BOX (9db, slideonként 3db):





1 db 210x140px kép, ami max 60 kbyte lehet
Cím: szóközökkel együtt max 40-45 karakter
Leírás: szóközökkel együtt max 180-200 karakter
Opcionális: YouTube videó – reklámmentes, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy
linket várunk

LOGO:


transzparens PNG, max 50px magas, 1:1 vagy 3:2 képaránnyal

MOBIL:



300x250px méretű kép – max 150 kbyte
vagy reszponzív videóbanner

Példa:



YouTube link: https://youtu.be/d8X1yKHLa1w
Élő oldalon link: https://www.vezess.hu/hirek/2017/06/14/bmw-6-gran-turismo2017/?secrets
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Kattintás előtt – SLIDER:

Kattintás után – BOX:

Harmónika
A kreatív half page zónában megjelenő 300x600px formátum, amely nyitásra ösztönzően mozog és
kattintásra hajtogatódik ki 900x1200px méretűre. A kreatív középen található bezár gombbal zárul be
(hajtogatódik vissza).
Zárt állapot:
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Nyitott állapot:

Leadandók:
1. Cover kép: 1db 300x600px, statikus kép (jpg, png), max 120kB – mindenképpen legyen rajta
egy nyitásra ösztönző gomb vagy felirat!
2. Nyitott állapot: 6db 300x600px statikus kép (jpg, png), elemenként max 120kB
MOBIL:


mobil/app méretpár: 300x250px banner

Leadási határidő: a megjelenés előtt 5 munkanappal

Példa:
minta: https://24.hu/belfold/?harmonika_teszt
videós minta: https://youtu.be/zlMFqbmdBRo
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E-dm kommunikáció leadási paraméterei
Az eDM kiküldéséhez az alábbiakat kell leadni:




egy HTML fájlt
a hozzá kapcsolódó képeket, amiket egy külön “images” nevű mappában a HTML fájl mellett
kell tárolni. Ez a mappa ne tartalmazzon almappákat.
a kiküldendő email tárgyát

Az e-dm elkészítésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:


HTML kódolás (table tagek, max 600 px széles, középre igazított törzs)
A HTML fájlnak táblázatos formában kell felépülnie, valamint érdemes a legegyszerűbb HTML
kódolási módszereket alkalmazni, hogy minden email kliensben jól jelenjen meg. A képeknek
célszerű alt paramétert megadni, mert a legtöbb email kliens alapértelmezetten letiltja a
képeket.



CSS kódolás (csak inline CSS, lehetőleg csak a legalapvetőbb stílusformázásokkal)
CSS elemek kizárólag inline módon használhatóak, külön CSS fájl, vagy a headerben <style>
tagek közé írt CSS NEM javasolt! Tehát érdemes “hardcodeolni” a CSS-t a HTMLbe, mindig
külön az adott taghez. A float stílus alkalmazása szintén nem javasolt, ragaszkodjunk a
<table> megoldásokhoz.



képek (kis fájlméretben, RGB, 72 dpi, JPG vagy PNG formátum, méretre szabva)
A képeket logikus elnevezéssel kell ellátni, hogy a rendszerben könnyebben újra be lehessen
csatolni azokat. Például egy fejléc kép a “header” vagy “fejlec” elnevezést kapja, ékezet
nélkül. Egy termék képe az adott termék vagy téma rövidített nevét, vagy egyszerűen a
“product1”vagy “termek1”, stb. nevet kapja. A “spacerek” használata (spacer.gif) kerülendő.



linkek
A linkeket, ”mailto:” referenciákat és telefonszámokat CSS-el érdemes megformázni magán
az <a> tagen belül, hogy megőrizzék eredeti formájukat a legtöbb email kliensben.

Megjeleníthető hirdetési formák paraméterei:





standard HTML táblázatos felépítésben
a HTML maximális mérete 400 kByte lehet
maximum 600 px széles, a magasság nem korlátozott
inline CSS használata

Nem megjeleníthető hirdetési formák, kreatívok, elemek:






Flash, Java, JavaScript, ActiveX, iFrame,
különálló CSS
plugin-ek, third-party kiegészítők
hang és videó fájlok
formok / űrlapok
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Mobil hirdetési felületek leadási paraméterei
Standard mobilbanner




Méret: 640x160, 640x320, 480x120, 480x240, 480x480
Formátum: jpeg, gif (statikus), png
Méretkorlát: max. 40 kb

Kreatív mobil hirdetési felületek
Cube (mobil, tablet)
Leírás: a kreatív egy kockát imitálva jelenik meg, mely forgatható, és 4 oldallal,
valamint az ezekhez tartozó 4 landing page-el rendelkezik. A betöltődéskor egy
rövid jobbra-balra forgás imitálja a működést, valamint az első forgatásig egy
layeren is jelezzük, hogy mi a user teendője.
Leadandó (mobil verzió):
 4 db, 480x480 pixel méretű kép (jpeg, png), egyenként max. 40kb
 4 URL az egyes oldalakhoz (lehet ugyanaz a landing az összes oldalán)
Leadandó (tablet verzió):
 4 db, 300x300 pixel méretű kép (jpeg, png), egyenként max. 40kb
 4 URL az egyes oldalakhoz (lehet ugyanaz a landing az összes oldalán)
AV csomagban egy nap egy usernek maximum 3-szor jelenik meg.
Példa: (mobil): http://tv24.hu?mobilcube
Támogatott böngésző és oprendszer:
Chrome
Safari
Firefox
Opera
12+
4+
10+
15+

IE
None

Android
iOS
3.0+
3.2+

Roller
Leírás: a 3D hatású kreatív egy fekvő hasábot ábrázolva jelenik meg, és azonos
időközönként, vertikálisan forog. A banner 4 oldallal, valamint az ezekhez
tartozó 4 landing page-el rendelkezik.
Leadandó:
 4 db, 480x240 pixel méretű kép (jpeg, png), egyenként max. 40kb
 4 URL az egyes oldalakhoz (lehet ugyanaz a landing az összes oldalán)
A banner AV csomagban egy nap, egy usernek maximum 3-szor jelenik meg.
Példa (mobil): http://tv24.hu?mobiltwister
Támogatott böngésző és oprendszer:
Chrome
Safari
Firefox
Opera
20+
6.1.4+
none
17+

IE
None

Android
iOS
4.0+
6.1+
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BoB
Leírás: a 3D hatású kreatív egy dobozt ábrázol oldalnézetből melynek az első
és hátsó lapja a készülék mozgatására egymás mögött elcsúszik.
Leadandó:
 1 db 480x360 pixel méretű kép (a doboz hátlapja)
 1 db 480x360 pixel méretű, részben vagy teljesen átlátszó kép (a doboz
előlapja)
 landing URL
 1 db színkód a doboz falaihoz
A banner AV csomagban egy nap egy usernek maximum 3-szor jelenik meg.
Példa (mobil): http://tv24.hu?mobilbob
Támogatott böngésző és oprendszer:
Chrome
Safari
Firefox
Opera
20+
6.1.4+
none
17+

IE
None

Android
iOS
4.0+
6.1+

Reszponzív videó banner
Leírás: a hirdetési helyen a videóhoz tartozó bázis kép jelenik meg, rajta
play gombbal. A videó indítás után böngészőtől és operációs
rendszertől függően oldalba ágyazva, vagy teljes képernyőn nyílik meg.
A videón (a teljes képernyős módon kivételével), a jobb felső sarokban
megjelenő „részletek” gombra kattintva jut a felhasználó a landing
oldalra.
Leadandó:
 Videó:
o MPEG-4 H.264 tömörítésű videó, Baseline Profile (BP)
használatával, és AAC audioval,
o 16:9 képarány
o 480p vagy 720p felbontás
o max 2MB
 Bázis kép:
o méret: 480*240 px
o formátum: jpeg
 Landing URL
Példa (mobil): http://tv24.hu?mobilvideó

Mobil roló
Leírás: az oldal tetején el egy „húzóka” jelenik, mely az első néhány
másodpercben jobbra-balra ingással, majd pedig el lefelé mutogató nyíllal
hívja fel magára a figyelmet. A „húzóka” a mobil roló esetében logóval
brandingelhető. A roló lehúzása után egy teljes oldalas hirdetés jelenik meg,
mely visszacsukható, illetve a „húzóka” is bezárható.
Leadandó:
 1 db 480x750pixel méretű kép az álló nézethet
 1 db 750x480 pixel méretű kép a fekvő nézethez
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landing URL
80x80 pixel méretű, transzparens hátterű logó a húzókához

Példa (mobil): http://tv24.hu/?kiarolo

Pull (IAB Rising star)
Leírás: A képernyő alján megjelenő „bázis bannerre” kattintva a teljes oldalas hirdetés felcsúszik. A
bázis banneren egy felfelé mutató nyíllal érdemes ösztönözni a felhasználót az aktivitásra.
Leadandó:
 bázis banner: 320x50 és 480x50 pixel, formátuma jpeg, max 40kb
 teljes oldalas hirdetés: 480x480 pixel, melynek, a középen lévő 320x320-as területen legyen a
hirdetés lényegi része
 a kreatív háttérének színkódja
Példa: http://www.iab.net/risingstarsmobile#2
Példa (mobil): http://m.storyonline.hu/?pull

Slider (IAB Rising star)
Leírás: A képernyő alján megjelenő „bázis bannerre” kattintva a teljes oldalas hirdetés oldalról
becsúszik. A bázis banneren egy balra mutató nyíllal érdemes ösztönözni a felhasználót az aktivitásra.
Leadandó:
 bázis banner: 320x50 és 480x50 pixel, formátuma jpeg, max 40kb
 teljes oldalas hirdetés: 480x480 pixel, melynek, a középen lévő 320x320-as területen legyen a
hirdetés lényegi része
 a háttér színkódja
Példa: http://www.iab.net/risingstarsmobile#5
Példa (mobil): http://club-neo.hu/mobileads/slider/

Adhesion (IAB Rising star)
Leírás: a képernyő alján megjelenő (és sticky módon, görgetéstől függetlenül ott maradó) „bázis
bannerre” kattintva teljes oldalas hirdetés nyílik meg.
Leadandó:
 bázis banner: 320x50 és 480x50 pixel, formátuma jpeg, max 40kb
 teljes oldalas hirdetés: 480x480 pixel, melynek, a középen lévő 320x320-as területen legyen a
hirdetés lényegi része
 a háttér színkódja
Példa: http://www.iab.net/risingstarsmobile#3
Példa (mobil): http://m.storyonline.hu/?adhesion
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Anyagleadási határidők
Online reklámok leadási határideje a Reklám közzététele előtt.
Standard display megjelenések:


Hagyományos bannerek: 3 munkanap

Különleges display megjelenések:


Minden esetben 5 munkanap

Szponzorációs megjelenések:









önálló téma, egyedi alrovat, heti téma szponzoráció: 10 munkanap, ha a szerkesztőség írja a
cikket:15 munkanap. Az anyag leadás lehet folyamatos, de az utolsó képeknek és cikkeknek is
legkésőbb 5 munkanappal a megjelenés előtt meg kell érkeznie
kis színes ajánló: 2 munkanap/site
cikkszponzoráció: 2 munkanap/site, ha a szerkesztőség írja a cikket: 5 munkanap
nyereményjáték: 2 munkanap
kalkulátor: 5 munkanap
szakértő: 5 munkanap
blokkszponzoráció: 3 munkanap

Mobil megjelenések:





standard mobilbanner: 3 munkanap
Pull, Slider, Adhesion: 3 munkanap
cube, roller, BoB, roló: 4 munkanap
html5 bannerek: 5 munkanap

E-DM levelek és hírlevelek: 3 munkanap
Egyéb, a tarifa táblázatban nem szereplő kreatív: 5 munkanap
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