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DOSTĘPNE FORMATY

smartfony

FFUULLLLSSCCRREEEENN  
WWyy  mmaa  ggaa  nniiaa  tteecchh  nniicczz  nnee::
Plik graficzny zapisany jako PNG lub JPG w formatach:
- iOS - 640 x 960 px; Android, Windows Phone - 1080 x 1920 px.

MMoożż  llii  wwaa  iinn  ttee  rraakk  ccjjaa::
•  link do strony www (urządzenie musi być podłączone do internetu, a strona
www nie może zawierać elementów Adobe Flash);
• galeria (pokaz slajdów). Należy dostarczyć pliki PNG lub JPG. Maksymalnie
pięć slajdów;
• wideo odtwarzane po interakcji z użytkownikiem (przycisk „play”/„zobacz
więcej”):
a) plik wideo w formacie MP4 w minimalnej rozdzielczości 640 x 360 dla 16:9 
lub 640 x 480 dla 4:3, maksymalna waga 30 MB. Zastrzegamy sobie 
możliwość kompresji plików w celu dostosowania urządzeń;
b) wideo z zewnętrznych serwisów np. YouTube, Vimeo (urządzenie musi 
być podłączone do internetu) zagnieżdżone w reklamie. 

SSPPLLAASSHH  SSCCRREEEENN
WWyymmaaggaanniiaa  tteecchhnniicczznnee::
Plik graficzny zapisany jako PNG lub JPG w formatach:
- iOS - 640 x 960 px; Android, Windows Phone - 1080 x 1920 px.
BBrraakk  iinntteerraakkccjjii..

MMOO  BBII  LLEE  RREECC  TTAANN  GGLLEE
//IINNDDEEXX  MMOOBBIILLEE  RREECCTTAANNGGLLEE    ((330000  XX  225500  PPXX))
WWyy  mmaa  ggaa  nniiaa  tteecchh  nniicczz  nnee::
Plik graficzny zapisany jako PNG lub JPG w formacie 600 x 500 px.
MMoożż  llii  wwaa  iinn  ttee  rraakk  ccjjaa::
- link do strony www (urządzenie musi być podłączone do internetu, a strona
www nie może zawierać elementów Adobe Flash).

FFUULLLLSSCCRREEEENN
WWyy  mmaa  ggaa  nniiaa  tteecchh  nniicczz  nnee::
Plik graficzny zapisany jako PNG lub JPG w formatach:
- poziom - iOS - 2048 x 1536 px; Android - 1920 x 1200 px;
- pion: iOS - 1536 x 2048 px; Android - 1200 x 1920 px.

MMoożż  llii  wwaa  iinn  ttee  rraakk  ccjjaa::
• link do strony www (urządzenie musi być podłączone do internetu, a strona
www nie może zawierać elementów Adobe Flash);
• galeria (pokaz slajdów). Należy dostarczyć pliki PNG lub JPG. 
Maksymalnie pięć slajdów;
• wideo odtwarzane po interakcji z użytkownikiem (przycisk „play”/„zobacz
więcej”):
a) plik wideo w formacie MP4 w minimalnej rozdzielczości 640 x 360 dla 
16:9 lub 640 x 480 dla 4:3, maksymalna waga 30 MB. Zastrzegamy sobie 
możliwość kompresji plików w celu dostosowania urządzeń:
b) wideo z zewnętrznych serwisów np. YouTube, Vimeo (urządzenie musi być
podłączone do internetu) zagnieżdżone w reklamie. 

SSPPLLAASSHH  SSCCRREEEENN
WWyy  mmaa  ggaa  nniiaa  tteecchh  nniicczz  nnee::
Plik graficzny zapisany jako PNG lub JPG w formatach:
- poziom - iOS - 2048 x 1536 px; Android - 1920 x 1200 px;
- pion: iOS - 1536 x 2048 px; Android - 1200 x 1920 px.
BBrraakk  iinntteerraakkccjjii..

TTAABBLLEETT  RREECCTTAANNGGLLEE
//IINNDDEEXX  TTAABBLLEETT  RREECCTTAANNGGLLEE
WWyymmaaggaanniiaa  tteecchhnniicczznnee::
Pliki graficzne zapisane jako PNG lub JPG w formatach: tablet rectangle: 
1220 x 500 px,1220 x 240 px; index tablet rectangle: 440 x 1696 px, 1456 x 520 px,
440 x 1186 px i 948 x 1108 px.
Reklama dopasowuje swój rozmiar do miejsca, w którym jest wyświetlana.
MMoożżlliiwwee  iinntteerraakkccjjee::
- link do strony www (urządzenie musi być podłączone do internetu, a strona
www nie może zawierać elementów Adobe Flash).

Oferta dla przedsiębiorców

OOssttaattnniiaa  aakkttuuaalliizzaaccjjaa
1111..0077..22001166

TTeerr  mmii  nnyy do star cze nia za mó wie nia, do star cze nia ma te ria łu do opra co wa nia, zmian w ma te ria le i re zy gna cji z za mó wie nia - 4 dni ro bo cze przed edy cją. 

DDooppuusszzcczzaallnnaa  wwaaggaa kompletu plików (bez materiałów: wideo i audio) dla pakietu Premium maksymalnie 5 MB, dla pozostałych pakietów maksymalnie 3 MB.


