Specyfikacja techniczna reklam w wydaniach cyfrowych Polityki
I. Wydania cyfrowe Polityki: Reklama typu fullpage (w obu orientacjach)
Do przeprowadzenia kampanii wymagane jest nadesłanie dwóch plików w formacie JPG o następujących wymiarach:
a) 1400x900px (kreacja pozioma)
b) 1050x1400px (kreacja pionowa)
Do powyższych formatów należy dołączyć adres URL, do którego ma prowadzić reklama po kliknięciu w nią. Nadesłane pliki mogą wspólnie ważyć maksymalnie 2 MB.
Termin dostarczenia materiałów: 4 dni robocze przed publikacją

II. Wydania cyfrowe Polityki: Fullpage video
Do przeprowadzenia kampanii należy nadesłać plik video w formacie MPEG-4/H.264, ważący maksymalnie 30 MB (nie dłuższy niż 30 sekund).
Ponadto wymagana jest klatka startowa w formacie JPG o szerokości min 900px i proporcjach takich jak plik wideo.
Do powyższych formatów należy dołączyć adres URL i tekst linku, który ma być wyświetlony na playerze (ma stałe miejsce i styl).
Termin dostarczenia materiałów: 4 dni robocze przed publikacją

III. Wydania cyfrowe Polityki: Fullpage z video
Do przeprowadzenia kampanii wymagane jest nadesłanie:
a) kreacji poziomej w formacie JPG o rozdzielczości 900x600vpx
b) filmu MPEG-4/H.264 (wielkość pliku max. 30 MB, długość filmu max. 30 sekund.
Ponadto należy określić miejsce („współrzędne”) osadzenia playera na kreacji. Do całości należy dołączyć również adres URL, do którego ma prowadzić reklama po kliknięciu w nią.
Termin dostarczenia materiałów: 5 dni roboczych przed publikacją.

IV. Fullpage HTML5
Wymagany format kreacji:
a) plik zip zawierający plik index.html oraz wszelkie potrzebne pliki dodatkowe (grafiki, css, js, wideo itp)
- w przypadku kreacji o orientacji poziomej w głównym katalogu w pliku zip powinien znajdować się plik index.html z reklamą
- w przypadku kreacji o orientacji poziomej i pionowej w głównym katalogu w pliku zip powinny być dwa podkatalogi (o nazwach horizontal i vertical) zawierające materiały
dla kreacji - odpowiednio poziomej i pionowej. W każdym z tych podkatalogów powinien znajdować się plik index.html z reklamą w odpowiedniej orientacji.
b) jeśli kreacja zawiera wideo, to w formacie MPEG-4/H.264,
c) wielkość całości max 30 MB
d) kreacja powinna dostosowywać się do różnych szerokości ekranów (np. z użyciem media-queries) i powinna mieć proporcje boków 3:2. W szczególności powinna prawidłowo się
wyświetlać na ekranach o wielkości: 900x600px, 600x400px oraz 300x200px
e) opcjonalnie kreacja może też mieć wariant pionowy o proporcjach boków 2:3. Wariant pionowy powinien również dostosowywać się do różnych wielkości ekranów (z użyciem
media-queries). W szczególnosci powinien prawidłowo się wyświetlać na ekranach o wielkości: 600x900px oraz 300x450px
f) W każdej z powyższych rozdzielczości całość kreacji powinna się mieścić w prostokącie o podanych rozmiarach (np. 600x400px), bez potrzeby przewijania
g) w celu prawidłowego zliczania linki do strony docelowej powinny być skonstruowane w następujący sposób:
		
<a href=”http://www.nazwaserwisu.pl”
		
onclick=”parent.postMessage({desturl:’http://www.nazwaserwisu.pl’},’*’);”
		
target=”_blank”>link</a>
Termin dostarczenia materiałów: 6 dni roboczych przed publikacją. Nie wysłanie materiałów w podanym terminie będzie skutkować przesunięciem reklamy do kolejnego
numeru Polityki.

V. Wydania cyfrowe Polityki: Artykuł sponsorowany
Treść artykułu sponsorowanego nie może przekroczyć 5 000 znaków. Dokument należy dostarczyć w formie pliku DOC lub DOCX. Treść dokumentu powinna być sformatowana
zgodnie z oczekiwanym efektem tj. powinna mieć wyszczególniony tytuł, lead, akapity, ewentualne linki itp. Do artykułu można dołączyć maksymalnie 3 zdjęcia w możliwie
największej rozdzielczości i najlepszej jakości.
Zdjęcia powinny być dostarczone w formacie JPG i o szerokości min. 900px (wysokość dowolna) – zostaną one umieszczone automatycznie w tekście oraz w galerii po kliknięciu
w dowolne zdjęcie.
Dodatkowe grafiki jak np. logo mogą zostać umieszczone we wskazanym miejscu wewnątrz tekstu – warunkiem jest dostarczenie ich w formacie JPG przy zachowaniu określonych
wymiarów - szerokość logotypu powinna wynosić 280 - 560px, a wysokość maksymalnie 150px.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany układu tekstu wynikającej z uwarunkowań technicznych czy ogólnie przyjętej estetyki.
Do artykułu może zostać dołączony film video w formacie MPEG-4/H.264 ważący maksymalnie 30 MB.
Termin dostarczenia materiałów: 5 dni roboczych przed publikacją

Materiały, a także pytania i sugestie:
Julian Sobiech , j.sobiech@polityka.pl, tel. +48 (22) 451 61 48, mob. +48 695 500 331
Biuro Reklamy: ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa
http://www.polityka.pl | http://pl-pl.facebook.com/TygodnikPolityka

