HVG Kiadó Zrt.
MOBIL és TABLET hirdetések technikai specifikációja
Kreatív méret (pixel)

Formátum

Méretkorlát és specifikáció

Anyagleadási határidő

.JPG, .PNG, .GIF, HTML5
320x50 vagy 480x120 vagy
640x160

HTML5 kreatívok mellé minden esetben
kérünk az eredeti kreatív pixel méretével
megegyező helyettesítő képet (.JPG,
.PNG, .GIF, maximum 50 KB) is leadni

Max. 50 KB
HTML5 kreatív esetén max. 150 KB*;

HTML5 specifikáció: A HTML5 kreatívokra
vonatkozó részletes specifikációt kérje
Applikációk nyitó-, és listaoldalain csak .jpg kapcsolattartójától vagy érdeklődjön az
, .png és .gif formátumú kreatív jeleníthető onlinebannerek@hvg.hu e-mail címen.
meg, így ezeken az oldalakon a
helyettesítő kép kerül elhelyezésre.

480x240 vagy 640x320

Banner

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8
munkanap.

.JPG, .PNG, .GIF, HTML5

480x480 vagy 640x640 vagy
300x250

PR cikk

HTML5 kreatívok mellé minden esetben
kérünk az eredeti kreatív pixel méretével
megegyező helyettesítő képet (.JPG,
.PNG, .GIF, maximum 60 KB) is leadni

Max. 60 KB
HTML5 kreatív esetén max. 150 KB*;

HTML5 specifikáció: A HTML5 kreatívokra
vonatkozó részletes specifikációt kérje
Applikációk nyitó-, és listaoldalain csak .jpg kapcsolattartójától vagy érdeklődjön az
, .png és .gif formátumú kreatív jeleníthető onlinebannerek@hvg.hu e-mail címen.
meg, így ezeken az oldalakon a
helyettesítő kép kerül elhelyezésre.

Cikk lead: cím: max 20 karakter, lead: max 40
karakter. Kép:160x120, max. 60 KB (m.hvg.hu oldalon
címmel és képpel jelenik meg, a 40 karakteres
szöveg nélkül)
egyedi

Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás emailben.

TXT, .JPG, .PNG,
Cikktörzs: részletek egy külön dokumentumban

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás:emailben.

A cikktörzsben automatikusan a cikk lead-hez
megadott cím+lead szövege jelenik meg.

Képes ajánló

egyedi

TXT, .JPG, .PNG,

Cím: max 20 karakter, lead: max 40 karakter.
Kép: 160x120, max. 60 KB

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás:emailben.

TABLET hirdetések technikai specifikációja
Kreatív méret (pixel)

Formátum
640x360: .JPG, .PNG, .GIF, HTML5

Roadblock

640x360

PR cikk

egyedi

DHVG

Főszponzoráció

DHVG

1/1 hirdetés (álló)

HTML5 kreatívok mellé minden esetben
kérünk az eredeti kreatív pixel méretével
megegyező képfájlt ( .JPG, .PNG, .GIF
maximum 100 KB) is leadni

Méretkorlát és specifikáció
Elemenként max. 100 KB;
HTML5 kreatív esetén max. 150 KB*;

Anyagleadási határidő
Megjelenés előtt 3 munkanappal, anyagleadás emailben.

HTML5 specifikáció: A HTML5 kreatívokra
vonatkozó részletes specifikációt kérje
kapcsolattartójától vagy érdeklődjön az
onlinebannerek@hvg.hu e-mail címen.

HTML5 kreatív esetén az anyagleadási határidő 8
munkanap.

TXT, .JPG, .PNG,

A PR cikkre vonatkozó részletes specifikációt kérje
kapcsolattartójától vagy érdeklődjön az
onlinebannerek@hvg.hu e-mail címen.

Megjelenés előtt 5 munkanappal, anyagleadás emailben.

egyedi

Részletek egy külön dokumentumban

Megjelenés előtt 10 munkanappal.

Általános méretkorlátok és anyagleadási paraméterek:
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 kész kreatívokat a landing page url-lel együtt az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Technikai kapcsolattartók elérhetőségei:
Farkas József
traffic manager
telefon: +36 1 436-2420, fax: +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173, e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

Marosi Márton
traffic manager
telefon: +36 1 436-2436 fax: +36 1 436-2089, mobil: +36 30-288-6173, e-mail:onlinebannerek@hvg.hu

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

