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Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym
w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300.

Karuzela Mobile/ Karuzela Mobile Edge 2 Edge
Składowe kreacji:
1. Logo - wymagane
wymiar: 55x25px (szerokość może być mniejsza, przy czym wysokość jest stała)
format: JPG, PNG, GIF nieanimowany waga: do 10kB
2. Tytuł główny – wymagane
Do 35 znaków ze spacjami
3. Zdjęcie/zdjęcia - wymagane
W zależności od ilości w karuzeli: minimum 2 - maksymalnie 5 zdjęć (istnieje możliwość
dodania ostatniego zdjęcia (6-tego) w postaci Logotypu**)
wymiar: 600x600px
format: JPG, PNG, GIF nieanimowany
waga: do 100KB
**6-ty moduł posiada tylko zdjęcie, buton CTA i podlinkowanie (może służyć do zachęty w
zapoznaniu się z pozostałymi produktami, które posiada klient, a które nie zostały
przedstawione w 5-ciu modułach)

4. Tytuł - wymagane
Do 25 znaków ze spacjami (jeżeli tytuł jest dłuższy może zostać przycięty).

5. Podtytuł - niewymagane
Do 25 znaków ze spacjami (jeżeli tytuł jest dłuższy może zostać przycięty).
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6. CTA – niewymagane*
Krótkie hasło typu: Zobacz, Sprawdź (długość znaków w CTA wpływa na widoczność tytułu i
podtytułu tzn. im dłuższy tekst w CTA tym większe prawdopodobieństwo na przycięcie treści
dla pól: Tytuł i Podtytuł).
Opis CTA jest ogólny dla wszystkich modułów.

*wymagane w modelu zakupowym performance

7. Url’e – wymagane
Do danego modułu lub jeden ogólny dla całej kreacji.

8. Kody odsłonowe – niewymagane
Ewentualnie klient może podesłać kody mierzące do każdego zdjęcia lub do pierwszego tylko
(jako kod odsłonowy dla całej kreacji).
Kody odsłonowe w postaci pixel.

Przykładowa beta (otwierać na urządzeniu mobilnym):
VOD
https://kobieta.onet.pl/#adbeta=r4090!slot.right
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/wiedzmin-w-polsce-zdjecia-z-zamku-w-ogrodziencu-niepozostawiaja-zludzen/n75z0rl#adbeta=r4090!slot.right
Sympatia
https://kobieta.onet.pl/#adbeta=r3593!slot.right
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/wiedzmin-w-polsce-zdjecia-z-zamku-w-ogrodziencu-niepozostawiaja-zludzen/n75z0rl#adbeta=r3593!slot.right

Filmy:
VOD
Sympatia
Emisja wyłącznie na wersji mobilnej serwisu.
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