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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FONTOS INFORMÁCIÓK 

 

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! 

Bannerkészítési útmutató az Adverticum AdServerhez >> 

 

Az Adverticum oldalán található hirdetési formátumok nem mindegyike rendelhető. Az 

aktuálisan rendelhető formátumokkal kapcsolatos kérdésével forduljon kapcsolattartójához. 

 

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, általában a jobb oldalon. 

1.4 Super leaderboard 

970 x 90 pixel, az lap tetején a fejléc alatt. 

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


 4 

SZPONZORÁCIÓK 

 

1. Full-screen szponzoráció 
 

Fejléc banner 

A fejléc az oldalnak az a része, ami az oldal tetejétől számított 14px-es magasságtól 988x164 

pixel területet fed le és alatta 10px eltartással rendelkezik. Középre zártan helyezkedik el az 

oldalon. A fejléc alá elhelyezett képi megjelenés (kép, videó, flash) ha szélesebb 970px-nél az 

már „fejléc + skin” szponzorációnak tekintendő. A képen látható piros területet lehet 

kihasználni a fejlécbanner megjelenítésére. A 970x90px méretű banner csakis a fejléc alatt 

jelenhet meg. Semmilyen szponzoráció nem módosíthatja a fejlécet. A fejlécbanner 

szélessége a halvány piros területekig, tehát 1000x90px-ig bővíthető. Kérés: indokolatlanul 

ne növeljük a letöltendő adatmennyiséget (max. 200 kByte). 

Full-screen (skin) 

A 988px széles tartalmi részeken kívül eső háttér színe, háttér képe, illetve flash tartalma 

megadható (maximum 100Kbyte méretig). A piros terület a rekláminformáció 

megjelenítésére szolgáló ajánlott terület Skin esetén. A háttér fehér részei a skin kifutóját 

tartalmazhatják, rekláminformációt nem ajánlott elhelyezni rajta. A flash háttér animációja 

nem terhelheti le az átlagos teljesítményű számítógépeket. Ami annyit jelent, hogy túlzott 

animációs művelet mennyiséget nem tartalmazhat. Háttérkép, illetve flash esetén a 

böngésző ablak méretének megfelelő méretűre tudjuk kifeszíteni a háttér kreatívot. A háttér 

pozicionálása "top". Ez annyit tesz, hogy mindig a böngésző ablak legtetejére pozícionálja a 

hátteret, így oldal scrollozáskor az is elscrollozódik. A háttér kattinthatósága, illetve flash 

elhelyezése csak javascript futtatását engedélyező böngészőkben garantálható stabilan. 

Célszerű max. 135 pixel széles részre tenni az elemeket (kép, szöveg), az ezen felüli részhez 

pedig egy háttérszínt várunk (ahhoz, hogy 1280-as felbontásnál is jól jelenjen meg a skin). 
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FONTOS! Az a felhasználó, aki 1024-es vagy annál kisebb felbontásban nézi az oldalt, az nem 

fogja látni az olyan oldalsó elemeket, amik a fix oldalszélességünkön kívül helyezkednek el. 

(pl. a skyscraper-eket az oldal jobb és bal oldalán teljes oldalas szponzoráció esetén). 

 

Az itt megtekinthető webcímről letölthető a photoshop sablon. Annál nagyobb maximális 

mérete nem lehet a háttérképnek (1828x1400px). Továbbá szerepel egy fehér kitakaró réteg 

is benne, aminek mindig legfelső layer-en kell szerepelnie photoshop-ban a háttérkép 

kialakításánál. A kétoldali területeken elhelyezhető Flash tartalom is. Ezek méreteit szintén 

célszerű 135px szélesre tervezni. 

 

A látványtervet a Színház.hu-nak jóvá kell hagynia, ezért a kampány indulása előtt legalább 4 

munkanappal várjuk a kreatívot! 

A skin háttér képét egy darabban fogadjuk, nem kell darabolni! 

 

 


