Specyfikacja techniczna reklam na polityka.pl
I. REKLAMA DISPLAY (STATYCZNA) – JPG, PNG, GIF
1.

INFORMACJE OGÓLNE
a) Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Polityki powinny spełniać warunki określone w regulaminie emisji oraz warunki niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Polityka może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisję w przypadku
niespełnienia powyższych warunków.
c) Polityka rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników.
d) Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji, a w przypadku
materiałów w HTML5 oraz reklam emitowanych z kodów zewnętrznych nie później niż na 5 dni roboczych.

2.

DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW
a) Jeżeli materiały nie są pojedynczym plikiem, należy całość skompresować do formatu .zip. Komplet materiałów należy dostarczyć nie później niż na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem kampanii. W skład kompletu materiałów wchodzą:
• kreacja
• URL docelowy
b) Materiały należy przesłać na adres j.sobiech@polityka.pl

3.

SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH FORMATÓW:

Rodzaj kreacji

Maks. waga pliku

Wymiary w px

Format pliku

Billboard

50 kB

750x100

png, gif, jpg, html5*

Double billboard

50 kB

750x200

png, gif, jpg, html5*

Triple billboard

60 kB

750x300

png, gif, jpg, html5*

Wide billboard

60 kB

970x250

png, gif, jpg, html5*

Rectangle

50 kB

300x250

png, gif, jpg, html5*

Halfpage

60 kb

300x600

png, gif, jpg, html5*

Screening

DBB 50 kB,
tapeta 80 kB

DBB 750x200,
tapeta 1920x1080px i 1200x800px

png, gif, jpg, html5*

Mobilny rectangle

40 kB

300x250

png, gif, jpg, html5*

*Maksymalna waga pliku html5 to 200kB
Specyfikacja reklam w html5 jest dostępna pod adresem: http://www.polityka.pl/_resource/fs/res/reklama/polityka_pl/polityka_pl_en.pdf

II. POZOSTAŁE
1.

2.

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. powinien mieć wyszczególniony tytuł, lead, akapity itp. Do artykułu można dołączyć maksymalnie 3 zdjęcia w możliwie największej
rozdzielczości i najlepszej jakości.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany układu tekstu wynikającej z uwarunkowań technicznych czy ogólnie przyjętej estetyki treści internetowych.
BOX 300x190 w cotygodniowym mailingu Polityki
Należy dostarczyć obrazek w formacie JPG, GIF lub PNG o wymiarach 300x190px, o wadze do 50KB.

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
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