NATIVNÍ REKLAMA
TECHNICKÉ SPECIFIKACE • NÁVOD NA VYTVOŘENÍ

Na�vní reklama kombinuje výhody programa�cké reklamy a PR článků. Vypadá jako
anotace článku a je od ní rozeznatelná pouze
�m, že je označená. Spojení s redakčním
obsahem jí dodává na věrohodnos�.

Ukázka na�vní reklamy na hlavní straně iDNES.cz

Čím více se podobá běžnému úvodnímu textu
k článku a obrázek zapadá mezi ostatní fotografie, �m lepší výsledek lze očekávat. Na�vní
reklama proklikává přímo na web inzerenta.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Doprovodné obrázky

252×189 px

300×200 px

320×180 px

Jedná se o doporučené velikos� vzhledem k pokrytým doménám. V případě nahrání jiné velikos�
se vždy použije ta nejvhodnější. Proto můžete použít i zcela přesný rozměr pro web, na který cílíte.
Maximální datová velikost jednoho obrázku je 50 kB. Povolené formáty jsou JPG a PNG.

Povolené parametry
•

nadpis (maximálně 80 znaků)

•

nadpis_X – nadpis s indexem v tomto formátu (nadpis_1, nadpis_2, atd.)

•

popisek (maximálně 160 znaků)

•

popisek_X – popisek s indexem v tomto formátu (popisek_1, popisek_2, atd.)

•

ctaPopisek

Maximální počet použitých parametrů (custom variables) je 10. Není nutné využít všech 10
parametrů, je možno i méně.

PŘÍKLADY POUŽITÍ
Příklad 1
nadpis

Doba obrazovek. A jak to začalo?

popisek_1

První obrazovka doma byla událost. Dnes nás provází na každém kroku

popisek_2

Chvíle, kdy nemáme na blízku žádnou obrazovku, se stávají vzácnými

popisek_3

Mezi námi a okolím stále více figurují obrazovky. Jak to začalo a kam to povede?

Použité
kombinace:

nadpis + popisek_1
nadpis + popisek_2
nadpis + popisek_3

Závěr:

Jelikož žádný z popisků nemá k sobě nadpis se stejným indexem (číslem),
vždy se použije parametr nadpis a k němu vhodně dlouhý popisek.

Příklad 2
nadpis

Doba obrazovek. A jak to začalo?

nadpis_1

Doba obrazovek. Televizí to začalo

popisek_1

Televize, telefony, hodinky, ledničky, či chytré povrchy, v letadlech, autobusech,
vlacích, venku, v práci i doma

nadpis_2

Doba obrazovek. Když už jedna nestačí

popisek_2

Mezi námi a okolím stále více figurují obrazovky. Jak to začalo a kam to povede?

Použité
kombinace:

nadpis_1 + popisek_1
nadpis_2 + popisek_2

Závěr:

Parametr nadpis se nikdy nepoužije, jelikož každý nadpis má svůj
odpovídající popisek. Vždy se párují indexy se stejnou hodnotou.

VYTVOŘENÍ KREATIVY
1

Stáhněte si naši šablonu R2B2 Na�ve pro Adform na webu r2b2.cz

2

Ve své kampani nahrajte nový Banner (Upload → HTML5 Studio)

3

Vyberte šablonu R2B2 Na�ve ze svého počítače a s�skněte UPLOAD

4

Na další stránce můžete svůj banner libovolně pojmenovat a pokračovat dále s�sknu�m
tlačítka SUBMIT

5

V dalším kroku není třeba nic upravovat, pokračujte tedy tlačítkem NEXT

6

Přepište URL adresu cílové stránky

7

Nahrajte své vlastní doprovodné obrázky v příslušných rozměrech a pokračujte tlačítkem
NEXT

8

Zde vyplňte kombinace nadpisů a popisků dle nabízených počtů znaků, není nutné
využít všech 10 řádků. Není nutné ponechat poslední hodnoty Viditelná URL a
CTA popisek.
Hodnoty nadpisů, popisků i ostatních parametrů doplňujte do polí vpravo.

Úpravy uložíte tlačítkem SAVE a celý proces ukončíte tlačítkem SUBMIT

Nyní můžete banner použít v ak�vitách s cílením na inventory R2B2 Premium Online.

www.r2b2.cz
www.r2b2.cz

E-mail: partner@r2b2.cz

