VIDEO BRANDING
NÁVOD PRO VÝROBU KREATIVY • NÁVOD PRO ADFORM

Video Branding patří mezi nejvýraznější
reklamní formáty, které R2B2 nabízí.
Kombinací Brandingu – největšího online
reklamního formátu a Rich Media s využi�m
videa vzniká nepřehlédnutelný, interak�vní
desktopový formát. Video ve formě krátké
smyčky je použito jako pozadí webové stránky.
Díky Rich Media je navíc možné do reklamního
prostoru přidávat další prvky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
K vytvoření krea�vy využijete připravenou šablonu, kterou
si následně v Adform Studio upravíte dle svých představ. Při
návrhu krea�vy je vhodné zvolit video, které efektně doplní
webovou stránku. Můžete využít také jiné prvky, jako je
například sta�cké logo.

Kreativa
•

podporovaný formát HTML5

•

datová velikost do 400 kB

•

rozměry krea�vy 2000×1400 px

Video
•

podporovaný formát MP4

•

datová velikost do 2 MB

•

doporučený poměr stran 16:9 (max. 2000×1125 px)

ROZMĚRY

2000×1400 px

prostor pro reklamní sdělení

zakryto obsahem*

2000 px

Full HD (1920×1080 px)

1080 px

* 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.

1400 px

1200 px

HD (1366×768 px)

hlavní část sdělení umístěte do horní čás�

160 px

40 px

NEVHODNÉ PROVEDENÍ
Pro správné zobrazení brandingu na všech zařízeních
umístěte reklamní sdělení mimo plochu zakrytou obsahem.
Naopak obsah umístěný příliš blízko ke krajům nebude
viditelný na menších obrazovkách.

Sdělení umístěné na šrafovanou
část bude překryto obsahem

Příliš široké sdělení se na
menších obrazovkách ořízne.

VYTVOŘENÍ KREATIVY
1

Stáhněte si naši šablonu R2B2 Video Branding pro Adform

2

Šablonu nahrajte do Adform Studia (New → Upload banner)

3

V sekci Banner se�ngs si nastavte pouze vlastní proklikovou URL (clickTAG)

4

Přejděte do sekce File browser pro nahrání vlastního videa

5

V čás� Addi�onal assets zaměňte současné video za vlastní. Použijte 3 tečky po naje� na
původní video a zvolte možnost Reupload file. Vyberte video ze svého počítače.

6

Sekce Components obsahuje jednotlivé prvky krea�vy. Pro ukázku je v šabloně
umístěno logo podložené dvěma barevnými čtverci. Prvky můžete libovolně upravovat,
přidávat nebo je naopak odstranit.

7

Provedené změny v krea�vě je nutné uložit tlačítkem Save

NAHRÁNÍ DO ADFORMU
A

Hotovou krea�vu je možné nahrát přímo do Adformu do příslušné kampaně pomocí
tlačítka Upload banner to Adform v pravém horním rohu

B

Banner také lze vyexportovat a stáhnout do počítače pomocí ikony Export banner.

Následně pak krea�vu nahrajte jako nový banner ve své kampani v Adformu
(Upload > HTML5 Studio)

www.r2b2.cz
www.r2b2.cz

E-mail: partner@r2b2.cz

