
představuje

Tento populární a prestižní formát se rychle prosazuje jako
neodmyslitelná součást každé větší on-line kampaně.
Ve spojení s programatikou se stává vysoce atraktivním
a zároveň nejpohodlnějším reklamním formátem.
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Programatický branding



Výhody programatického brandingu

Velký prémiový formát pro brandové klienty

Plně programatický

Jednoduchá implementace

Společný standard – vhodný pro 95 % webů

Vhodný pro top publishery i inzerenty

Vysoká viditelnost

HTML5, rich média a interaktivní kreativy

High level CPM

Možnost First Look i Passback to adserver



Formát Programmatic Skin by R2B2 je
banner o rozměrech 2000×1400 px,
který je umístěn za obsahem stránky.

Banner je fixně pozicován, takže jeho
boční části jsou vidět i po scrollování.

Skin je plně programatický, lze jej
nakoupit z kteréhokoliv DSP
(otestován Adform a DoubleClick).

PODROBNĚJŠÍ POPIS



INZERENTI VYDAVATELÉ

Programmatic Skin se zobrazuje na
desktopových variantách webů.

Nákup probíhá přes DSP programatickou
cestou a proces nevyžaduje žádné

nestandardní kroky.

Lze využít všechny výhody programatického
nákupu – řízení kampaně v reálném čase,
individualizované kreativy, retargeting,

storytelling a další.

Programmatic Skin je možné umístit na
desktopové weby, které mají obsahovou
část širokou 900 px až 1080 px. Web může
mít i 40 px vysoké fixní menu v záhlaví.*

Formát je možné prodávat jako First look
s passbackováním do přímých kampaní.

Řešení nevyžaduje žádnou podporu
reklamního systému. Je možné ho nasadit
napřímo do webu a nebo přes reklamní

systém do pozice leaderboard, skyscraper
nebo samostatné "neviditelné" pozice.

V kombinaci s First look je možné prodávat
tento formát za velmi vysoké CPM.

Jak začít

R2B2 Vám nechá vyrobit reklamní kód na
míru konkrétnímu webu. Reklamní kód je
možné jednoduše vložit do HTML kódu

stránek a nebo pustit přes reklamní systém
jako přímou kampaň. (Kód je možné nejprve
nasadit pouze pro IP adresu R2B2). R2B2

otestuje nasazení.

* Kompatibilitu je třeba vždy konzultovat
s R2B2.

* U formátu Programmatic Skin v tuto chvíli
nejsou k dispozici správné reporty viditelnosti

a heatmapy.

Jak začít

Vyrobte si kreativu pro Progammatic Skin
dle specifikace. Spusťte aktivitu na DSP

a nahrajte Programmatic Skin jako
standardní banner (PNG nebo HTML5)

Sledujte průběh kampaně v reálném čase.



Kreativa o rozměrech 2000×1400 px

Podporované typy formátů:
JPG, PNG, GIF nebo HTML5

Velikost do 350 kB (HTML verze 450 kB)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
1400

px

2000 px



ROZMĚRY

1080 px

prostor pro reklamní sdělení

zakryto obsahem*

* Tato plocha je zakrytá obsahem webu a není tedy vhodná pro umístění reklamního sdělení. Nemusí být
ale zakrytá celá (část webu může být průhledná, atd.). Proto doporučujeme, aby i tato část vzhledově
ladila se zbytkem brandingu a nebyla například čistě bílá.

200
px



NEVHODNÁ VARIANTA

sdělení na šrafované části bude překryto obsahem



NEVHODNÁ VARIANTA

sdělení je příliš široké
na malých obrazovkách nebude viditelné



SPRÁVNÁ VARIANTA


