HVG Kiadó Zrt.
hvg.hu kreatív specifikáció
Tradicionális display
Méret (pixel)
Leaderboard (IAB)

Formátum

Anyagleadás és egyedi specifikáció

728*90
Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 3 munkanappal.

Super leaderboard (IAB)

970*90
.JPG, .PNG, .GIF, HTML5*

Medium rectangle (IAB)

300*250

Center banner

600*120

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8
munkanap.
Anyagleadás: e-mail-ben, letölthető verzióban HTMLoldalról, tag megadásával.

Általános méretkorlátok és anyagleadási paraméterek:
Méretkorlát: Kép esetén max. 100 KB; HTML5 kreatív esetén max. 300 KB (az ettől eltérő méretet az egyes kreatívoknál kiemelten jelezzük)
A nagy file-méret a kreatív lassú betöltődéséhez vezethet, ami ronthatja a kampány eredményességét, emiatt kisebb méretű kreatívok alkalmazását javasoljuk.
Kreatív készítés: Adverticum banner specifikáció alapján: https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez
HTML5 specifikáció: A HTML5 kreatívokra vonatkozó részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától vagy érdeklődjön az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címen.
* HTML5 kreatívok mellé minden esetben kérünk az eredeti kreatív pixel méretével megegyező képfájlt (.JPG, .PNG, .GIF, max. 100 KB) is leadni.

A kész kreatívokat a landing page url-lel együtt az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Nem javasoljuk Flash kreatívok használatát, mert egyes böngészők korlátozzák azok működését. Az ebből származó problémákért a HVG Kiadó Zrt. nem vállal felelőséget.

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József

Marosi Márton

traffic manager

traffic manager

telefon: +36 1 436-2420, fax: +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173,
e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

telefon: +36 1 436-2436 fax: +36 1 436-2089, e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

A hirdetéseket az Adverticum AdServerből szolgáljuk ki.
Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

HVG Kiadó Zrt.
hvg.hu kreatív specifikáció
Nagy formátumú display
Méret (pixel)
Mega leaderboard

1220*250

Billboard (IAB)

970*250

Formátum

Anyagleadás

.JPG, .PNG, .GIF, HTML5,*
Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 3 munkanappal.

Half page / Filmstrip (IAB)

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap.

300*600

Anyagleadás: e-mail-ben, letölthető verzióban HTML-oldalról,
tag megadásával.

Roadblock

640*360

.JPG, .PNG vagy videobanner**

Interstellar

1180*600

.JPG, .PNG, maximum 150 KB

Általános méretkorlátok és anyagleadási paraméterek:
Méretkorlát: Kép esetén max. 100 KB; HTML5 kreatív esetén max. 300 KB (az ettől eltérő méretet az egyes kreatívoknál kiemelten jelezzük)
A nagy file-méret a kreatív lassú betöltődéséhez vezethet, ami ronthatja a kampány eredményességét, emiatt kisebb méretű kreatívok alkalmazását javasoljuk.
Kreatív készítés: Adverticum banner specifikáció alapján: https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez
HTML5 specifikáció: A HTML5 kreatívokra vonatkozó részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától vagy érdeklődjön az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címen.
* HTML5 kreatívok mellé minden esetben kérünk az eredeti kreatív pixel méretével megegyező képfájlt (.JPG, .PNG, .GIF, max. 100 KB) is leadni.
** A részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától!

A kész kreatívokat a landing page url-lel együtt az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Nem javasoljuk Flash kreatívok használatát, mert egyes böngészők korlátozzák azok működését. Az ebből származó problémákért a HVG Kiadó Zrt. nem vállal felelőséget.

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József

Marosi Márton

traffic manager

traffic manager

telefon: +36 1 436-2420, fax: +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173,
e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

telefon: +36 1 436-2436 fax: +36 1 436-2089, e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

A hirdetéseket az Adverticum AdServerből szolgáljuk ki.
Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

HVG Kiadó Zrt.
hvg.hu kreatív specifikáció
Speciális display / Rich media I.
Méret (pixel)

Formátum

Anyagleadás és egyedi specifikáció
Hetente egy usernek egyszer letolja az oldalt automatikusan, max. 8 mp időtartamra
marad nyitott állapotban. Utána user interakcióra nyitható.

Pushdown (IAB)

970*90

970*415

.JPG, .PNG, .GIF, HTML5*

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 5 munkanappal.
HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap.
Anyagleadás: e-mail-ben, letölthető verzióban HTML-oldalról, tag megadásával.

medium rectangle: 300*250

Sidekick (IAB)
"kicked banner": max. 850*700

Tartalmazhat nyitó függvényt és gombot, ha nem tartalmaz, az Adverticum elhelyezi a
banner jobb felső sarkában. A „kicked” banner tartalmazhat bezár függvényt és gombot,
amennyiben a kreatív nem tartalmazza, az Adverticum elhelyezi a jobb felső sarokban.
medium rectangle: .JPG, .PNG, .GIF, HTML5*
kicked banner: .JPG, .PNG, .GIF, HTML5*

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 5 munkanappal.
HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8 munkanap.
Anyagleadás: e-mail-ben, letölthető verzióban HTML-oldalról, tag megadásával.

Általános méretkorlátok és anyagleadási paraméterek:
Méretkorlát: Kép esetén max. 100 KB; HTML5 kreatív esetén max. 300 KB (az ettől eltérő méretet az egyes kreatívoknál kiemelten jelezzük)
A nagy file-méret a kreatív lassú betöltődéséhez vezethet, ami ronthatja a kampány eredményességét, emiatt kisebb méretű kreatívok alkalmazását javasoljuk.
Kreatív készítés: Adverticum banner specifikáció alapján: https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez
HTML5 specifikáció: A HTML5 kreatívokra vonatkozó részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától vagy érdeklődjön az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címen.
* HTML5 kreatívok mellé minden esetben kérünk az eredeti kreatív pixel méretével megegyező képfájlt (.JPG, .PNG, .GIF, max. 100 KB) is leadni.
** A részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától!

A kész kreatívokat a landing page url-lel együtt az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Nem javasoljuk Flash kreatívok használatát, mert egyes böngészők korlátozzák azok működését. Az ebből származó problémákért a HVG Kiadó Zrt. nem vállal felelőséget.

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József

Marosi Márton

traffic manager
telefon: +36 1 436-2420, fax: +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173,
e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

traffic manager
telefon: +36 1 436-2436 fax: +36 1 436-2089, e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

A hirdetéseket az Adverticum AdServerből szolgáljuk ki.
Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

HVG Kiadó Zrt.
hvg.hu kreatív specifikáció
Speciális display / Rich media II.
Méret (pixel)

Formátum

Anyagleadás és egyedi specifikáció

medium rectangle: .JPG, .PNG, .GIF, HTML5*
perspektíva banner: .JPG, .PNG

Perspektíva - háttérkép

Egyedi specifikáció**
Medium rectangle: 300*250

Perspektíva - video
"Perspektíva" banner: 1920*1200

medium rectangle: .JPG, .PNG, .GIF, HTML5*
perspektíva banner: .JPG, .PNG + video

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 10 munkanappal.
Anyagleadás: e-mail-ben, letölthető verzióban HTML-oldalról, tag megadásával.

medium rectangle: .JPG, .PNG, .GIF, HTML5*
perspektíva banner: .JPG, .PNG + galéria

Perspektíva - galéria

Egyedi specifikáció**

Billboard (IAB): 970x250
Billboard(IAB): .JPG, .PNG, .GIF, HTML5*
perspektíva banner: .JPG, .PNG

Perspektíva - Extra
"Perspektíva" banner: 1920*1200

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 10 munkanappal.
Anyagleadás: e-mail-ben, letölthető verzióban HTML-oldalról, tag megadásával.

Általános méretkorlátok és anyagleadási paraméterek:
Méretkorlát: Kép esetén max. 100 KB; HTML5 kreatív esetén max. 300 KB (az ettől eltérő méretet az egyes kreatívoknál kiemelten jelezzük)
A nagy file-méret a kreatív lassú betöltődéséhez vezethet, ami ronthatja a kampány eredményességét, emiatt kisebb méretű kreatívok alkalmazását javasoljuk.
Kreatív készítés: Adverticum banner specifikáció alapján: https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez
HTML5 specifikáció: A HTML5 kreatívokra vonatkozó részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától vagy érdeklődjön az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címen.
* HTML5 kreatívok mellé minden esetben kérünk az eredeti kreatív pixel méretével megegyező képfájlt (.JPG, .PNG, .GIF, max. 100 KB) is leadni.
** A részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától!

A kész kreatívokat a landing page url-lel együtt az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Nem javasoljuk Flash kreatívok használatát, mert egyes böngészők korlátozzák azok működését. Az ebből származó problémákért a HVG Kiadó Zrt. nem vállal felelőséget.

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József

Marosi Márton

traffic manager
telefon: +36 1 436-2420, fax: +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173,
e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

traffic manager
telefon: +36 1 436-2436 fax: +36 1 436-2089, e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

A hirdetéseket az Adverticum AdServerből szolgáljuk ki.
Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

HVG Kiadó Zrt.
hvg.hu kreatív specifikáció
Szponzoráció
Méret (pixel)
L szponzoráció

1200*70 + 380*250

XL szponzoráció

1200*90 + 380*600

XXL szponzoráció

1200*250 + 380*600

Flyout - szponzoráció

Formátum

Anyagleadás és egyedi specifikáció

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 3 munkanappal.
Anyagleadás: e-mail-ben, letölthető verzióban HTML-oldalról, tag megadásával.

470*60
.JPG, .PNG
Egyedi specifikáció**

Fejléc szponzoráció

A fejléc feletti kreatívon a narancssárga árnyalatai (különösen a #fb8120-hoz közeli
árnyalatok) nem használhatóak.
A kreatív akkor érvényesül jól, ha kontrasztos a hvg.hu fejléc narancssárga alapszínével.
Ajánlás: pasztelles, monokróm hatású kreatívok és fotó alapú kreatívok.

1220*120 fejléc felett + 1220*250 fejléc
alatt

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 3 munkanappal.
Anyagleadás: e-mail-ben, letölthető verzióban HTML-oldalról, tag megadásával.

Általános méretkorlátok és anyagleadási paraméterek:
Méretkorlát: Kép esetén max. 100 KB; (az ettől eltérő méretet az egyes kreatívoknál kiemelten jelezzük)
A nagy file-méret a kreatív lassú betöltődéséhez vezethet, ami ronthatja a kampány eredményességét, emiatt kisebb méretű kreatívok alkalmazását javasoljuk.
Kreatív készítés: Adverticum banner specifikáció alapján: https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez
** A részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától!

A kész kreatívokat a landing page url-lel együtt az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József

Marosi Márton

traffic manager
telefon: +36 1 436-2420, fax: +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173,
e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

traffic manager
telefon: +36 1 436-2436 fax: +36 1 436-2089, e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

A hirdetéseket az Adverticum AdServerből szolgáljuk ki.
Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

HVG Kiadó Zrt.
hvg.hu kreatív specifikáció
Szöveges hirdetés
Méret (pixel)

Formátum
.TXT; .DOC + .JPG, .PNG

Anyagleadás és egyedi specifikáció
Egyedi specifikáció**

PR cikk + kép
Lead: egyedi specifikáció**

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 5 munkanappal.

kép + cím + lead - közvetlenül landing page-re vezet
.TXT; .DOC + .JPG, .PNG

Ajánlat - képes ajánló basic

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 3 munkanappal.

Lead: 100*100 kép (max 100 KB) + 50 karakteres cím (max két soros) + 110
karakteres lead (max. három soros)
kép + cím + lead - közvetlenül PR cikkre
.TXT; .DOC + .JPG, .PNG

PR cikk - egyedi specifikáció alapján**

Ajánlat - képes ajánló extra
egyedi

Lead: 100*100 kép (max 100 KB) + 50 karakteres cím (max két soros) + 110
karakteres lead (max. három soros)

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 5 munkanappal.

cím + lead - közvetlenül landing page-re vezet
.TXT; .DOC

Ajánlat - szöveges ajánló basic

Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 3 munkanappal.

Lead: 50 karakteres cím (max két soros) + 110 karakteres lead (max. három
soros)
cím + lead - közvetlenül PR cikkre vezet
.TXT; .DOC + .JPG, .PNG

Ajánlat - szöveges ajánló extra

Lead: 50 karakteres cím (max két soros) + 110 karakteres lead (max. három
soros)

PR cikk - egyedi specifikáció alapján**
Anyagleadási határidő: megjelenés előtt 5 munkanappal.

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás: e-mail-ben.

Hirdetésfelhő

40 karakter szöveg + 75 karakter tooltip szöveg

A dobozban levő hirdetések pozíciója nem választható, kreatív csere max. heti 1
alkalommal lehetséges.

Általános méretkorlátok és anyagleadási paraméterek:
Méretkorlát: Kép esetén max. 100 KB (az ettől eltérő méretet az egyes kreatívoknál kiemelten jelezzük)
A nagy file-méret a kreatív lassú betöltődéséhez vezethet, ami ronthatja a kampány eredményességét, emiatt kisebb méretű kreatívok alkalmazását javasoljuk.
Kreatív készítés: Adverticum banner specifikáció alapján: https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez
** A részletes specifikációt kérje kapcsolattartójától!

A kész kreatívokat a landing page url-lel együtt az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József

Marosi Márton

traffic manager
telefon: +36 1 436-2420, fax: +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173,
e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

traffic manager
telefon: +36 1 436-2436 fax: +36 1 436-2089, e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

A hirdetéseket az Adverticum AdServerből szolgáljuk ki.
Amennyiben a hirdető ettől eltérő adservert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is az Adverticum AdServer rendszeradatai alapján történik.

