
Pro první programa�ckou televizní kampaň,
která byla realizována společnos� R2B2, byl
využit formát banneru ve spodní čás� obra-
zovky. V současnos� nabízí R2B2 dva video
formáty a tři bannerové formáty s možnos�
prokliku do miniaplikace.



Push 2 Play
V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí
banner, který má dvojí účel – jednak diváka
zaujme a zadruhé má funkci spuštění dalšího
obsahu reklamy. Po s�sknu� červeného tla-
čítka na ovladači se spus� reklamní video
spot.

Banner: 320×240 px, 300×300 px
PNG, GIF (i animovaný)

Video: 1280×720 px,
až 60 sekund

Všechna zařízení.
Jedna síť.

stiskněte pro více informací
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Switchroll

Switchroll je video formát, který se divákovi
zobrazí přes téměř celou obrazovku po přep-
nu� kanálu a to během několika sekund.
Jedná se o čtvrt minutový televizní spot,
který je možné přeskočit.

Video: 1280×720 px, až 15 sekund

Následuje
Preroll a banner



VHbbTV videotékách a aplikacích se před přehráním obsahu
zobrazuje video Preroll, přeskočitelný reklamní spot. Jeho
délka může být až 30 sekund a funguje na stejném principu
jako Preroll v online prostředí.

Preroll

Video: 1280×720 px, až 30 sekund



Všechna zařízení. Jedna síť.
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Prvním programa�ckým televizním
formátem byl vodorovný reklamní
banner. Zobrazuje se v dolní čás�
obrazovky a televizní program kolem
něj probíhá bez přerušení. S�sknu�m
červeného tlačítka lze prokliknout do
miniaplikace.

Rozměry: 750×100 px

Formáty: PNG, GIF (i animovaný)

Banner



Všechna zařízení. Jedna síť.
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Big Banner
1280×200 px (ořez 1152×164 px)
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Všechna zařízení. Jedna síť.

PŘIPOJENO

1 000 000 televizorů

6 000 000 počítačů

3 000 000mobilů
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XXL Banner je největším formátem
pro televizní reklamu v HbbTV. Jeho
vzhled ve tvaru písmene L ukotvený
k levému dolnímu rohu zobrazí
reklamní sdělení až na 25 % plochy
televizní obrazovky.

Rozměry: 1280×720 px
(284×720 + 996×160 px)

ořez 1152×648 px

Formáty: JPG, PNG, GIF

XXL Banner



R2B2 s.r.o.
Velflíkova 6,
160 00, Praha 6
IČ: 02886286
DIČ: CZ02886286 Náš HbbTV partner

partner@r2b2.cz
+420 777 40 11 88


