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Magazyn mobile (m.onet, m.fakt)
Założenia ogólne:
1. Kreacja składa się z: grafiki, nagłówka wyświetlanego na tle grafiki oraz zakładki
na pasku „POLECAMY”.
2. Kreacja oznaczona jest napisem „REKLAMA”, umiejscowionym nad nagłówkiem.
3. Grafika użyta w kreacji nie może zawierać haseł reklamowych. Miejscem
przeznaczonym na hasła reklamowe jest nagłówek, który wyświetla się w dolnej
części grafiki i ustawiany jest przez Wydawcę.

4. Magazyn może zawierać od 1 do 5 grafik z nagłówkiem, wówczas przyjmuje formę
slidera z funkcją automatycznego przewijania.

Materiały:
1. Rozmiar kreacji graficznej: 640x360 px.
2. Format: JPG, PNG, GIF (nieanimowany).
3. Waga: do 60 kB.
4. Nagłówek: tekst do 50 znaków ze spacjami (maksymalnie 2 linijki tekstu). Nie należy

używać wersalików.
5. Zakładka: tekst do 15 znaków ze spacjami (nazwa Klienta, brandu, akcji specjalnej

lub krótki slogan reklamowy).
Materiały wideo:
1. W miejsce jednej kreacji graficznej można osadzić wideo
2. Materiał źródłowy wideo powinien spełniać następujące wymagania:

•

Format pliku wideo: MP4

•

Waga wideo: do 3MB

•

Maksymalna długość materiału wideo do 30 sekund

•

Rozdzielczość: 1280x720

•

Kontener: mp4 - kodek wideo: h264

•

Kodek audio: aac, 128 kbps, stereo

•

Poziom dźwięku nominalny: -18 dBFS, poziom maksymalny: -10 dBFS

•

Minimalna liczba klatek na sekundę: 25

•

Proporcje: 16:9

Informacje dodatkowe:
1. Strona docelowa musi być przejrzysta i czytelna na przeglądarkach mobilnych.
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2. Kreacja skaluje się automatycznie, czyli jej rozmiar dopasowuje się do
rozdzielczości urządzenia, na którym jest wyświetlana.
3. W przypadku emisji kilku grafik istnieje możliwość ustawienia osobnych
odnośników do stron docelowych.
4. Magazyn ma domyślnie ustawiony capping 1 / 1 dzień / UU: co oznacza, że kreacja
wyświetla się na pierwszym widoku raz na dzień, pozostałe emisje
widoczne są po kliknięciu w zakładkę. Ważne: w przypadku publikacji na SG newsów
oznaczonych jako „PILNE” lub „NA ŻYWO”, magazyn nie będzie się wyświetlał.
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