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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FONTOS INFORMÁCIÓK 

 

A CEMP Experience az Adverticum adszerverét használja. 

Bannerkészítési útmutató az Adverticum AdServerhez >> 

 

Flash bannereknél javasoljuk, hogy soha ne a legfrissebb verzióban exportálják az swf-et.  

A felhasználók jelentős részének nem áll rendelkezésére a legújabb Flash Player, ezért a 

magas verziójú swf (12 felett) esetén problémát jelenthet a megjelenítés. 

Video banner esetén a kreatívon kötelező play/pause, hang be/ki gomb elhelyezése is. 

A video banner loader maximum 1 Mbyte méretű videót tölthet be lejátszás közben. 

A bannerek hangot csak felhasználói utasításra (kattintás) adhatnak. 

Maximális banner méret: 160KB! 

 

Anyagleadási határidő:  

 hagyományos bannerek: 2 munkanappal megjelenés előtt  

 richmedia, video formátumok, PR cikk, formátumtól függően: 3 vagy 5 munkanappal 

megjelenés előtt  

 szponzorációs alapanyagok: 5 munkanappal megjelenés előtt  

Anyagleadási cím: hirdetes@cempx.hu (+ a kapcsolattartó értékesítő munkatárs email 

címe). Anyagleadáskor kérjük, hogy a levél tárgyában hivatkozzanak a hirdető nevére és a 

kampányra. Pl.: Hirdető cég / Kampány neve / azonosítója. 

 

Az Adverticum oldalán található hirdetési formátumok nem mindegyike rendelhető. Az 

aktuálisan rendelhető formátumokkal kapcsolatos kérdésével forduljon kapcsolattartójához. 

 

https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/View/413/0/bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez
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1. Banner formátumok 

Az elkészített swf kreatívok mellé azokkal megegyező méretű gif vagy jpeg formátumú 

helyettesítő képeket is ajánlott leadni, hogy a nem flash kompatibilis készülékeken is 

megjelenhessen a hirdetés. Természetesen idegen adszerver kód is leadható, kérjük a flash 

kreatív mögé ekkor is helyezzenek el valamilyen img formátumú helyettesítőt. 

1.1 Medium Rectangle 

300 x 250 pixel 

1.2 Half page 

300 x 600 pixel, általában a jobb oldalon 

1.3 Super leaderboard 

970 x 90 pixel, a lap tetején 

1.4 Roadblock 

640 x 360 pixel 

1.5 Billboard 

970 x 250 pixel, a lap tetején 


