Navodila za pasice

HTML5 oglasne pasice
- Oglasne pasice uvažamo v ZIP datoteki,
- ZIP-datoteka ima lahko samo eno (in ne več) .html datoteko (index.html),
- ostale datoteke (.js, .jpg ...) morajo biti v taki obliki dodane ZIP-datoteki in ne kot datoteke s spletnimi povezavami,
- največja dovoljena velikost oglasne pasice je 200 Kb,
- povezava v oglasni pasici mora voditi na »http://www.example.com« in NE na vašo povezavo,
- povezava mora odpreti stran v novem zavihku (target=”_blank”),
- HTML5 oglasna pasica mora biti brez PHP-dokumentov,
- oglasne pasice prikazujemo v iframe-u,
- dodatne smernice za izdelavo HTML5 oglasnih pasic najdete na povezavi http://www.iab.net/media/ﬁle/HTML5DAv101.pdf.

HTML5 pasice za mobilne strani in aplikacije
Za mobilne pasice v formatu html5 veljajo enaka navodila kot za izdelavo klasičnih oglasnih pasic, potrebno je pa upoštevati še spodnja
dodatna navodila.

V kolikor pasice za mobilno stran m.24ur.com ustvarjate s programom Adobe Edge je:
- potrebno označiti »Center stage«,
- potrebno označiti »Responsive scaling: Both«,
- določiti »Max Width« na širino oglasne pasice.

Video oglasi
Video oglasi naj bodo v enakih / podobnih dimenzijah, saj se lahko primeru dinamičnega prikazovanja (krčenje/večanje) poslabša njihova kakovost.

Priporočamo:
- dostavo video oglasa v formatu 16:9,
- dostavo video oglasa v formatu .mpeg, .mp4, .mxf (dovoljeni tudi drugi).

Video slider
- Priporočamo čimmanjši video in sicer trajanje do 15 sekund in
velikost videa do 10Mb,
- za “thumbnail” videa se uporabi prvi “frame” iz videa (v kolikor
je želja po drugi sliki, jo je nam potrebno posredovati),
- pod videom je 1 slika v dimenzijah 720px X 720px. Dimenzija se
v praksi skrči za 3x, vendar je zaradi različnih resolucij mobilnih
naprav priporočljiva 3x tna velikost slike,
- za najbolj optimalno vidno polje oglasa (viden na večini
mobilnih naprav) je potrebno vse elemente postaviti na zgornji
del do višine 540px (glej sliko),
- zraven zgornjih materialov je priporočljivo posredovati tudi .psd
datoteko, za namene manjših popravkov,
- vsi elementi v sliki naj bodo poravnani sredinsko, v nasprotnem
primeru so lahko pri določenih resolucijah mobilnih naprav elementi odrezani.

Opozorilo:
- v vodoravnem položaju mobilne naprave (landscape) se kaže le video,
- samodejni umik strani je omejen na 1x na uporabnika na vsakih 8 ur. Do njega se lahko dostopa s klikom na gumb »Nazaj na oglas«,
- uporabnik mora imeti za prikaz oglasa potrjene piškotke,
- na mobilnih napravah je potreben klik za predvajanje videa (ni autoplay-a),
- s klikom na gumb “play” pri iOS-u se odpre celozaslonski način predvajanja.

Vsebinsko oglaševanje
OGLASNO SPOROČILO
- Vsebina članka za objavo na naših spletnih straneh,
- fotograﬁje, ki bi jih želeli objaviti v članku,
- spletne povezave (merilne kode) do pristajalnih strani, ki bi jih želeli izpostaviti.

OGLAŠEVANJE NA KLJUČNO BESEDO
- Slika (.jpg, .png, .psd) v priporočljivi velikosti 300px X 250px,
- manjša odstopanja pri velikosti so dovoljena.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PR OGLASNEGA SPOROČILA

Naslov: do 50 znakov, črna barva, krepko.
Povzetek: do 150 znakov.
Citat: do 350 znakov.
Podpis: Na dnu članka mora biti navedeno: „Naročnik oglasa je XYZ d.o.o.“.

Povezave:
- v tekstu morajo biti z rdečo obarvane besede, ki označujejo povezavo (povezave bodo v tekstu označene z roza barvo),
- celoten URL-naslov mora biti zapisan poleg označene besede v oklepaju,
- maksimalno število povezav: 10.

Slike:
- format: .jpg,
- resolucija: najmanj 800 x 600 px,
- slike morajo biti priložene kot priponka (attachment) in ne kot slike, vnesene v dokument,
- opis slike (tekst pod sliko): do 150 znakov,
- možne postavitve slik: na levi strani, s tekstom na desni strani ali čez celotno širino članka,

- število slik: odvisno od dolžine besedila (brez naslova in povzetka):
- do 1900 znakov: 1 do 2 sliki,
- od 1900 do 3800 znakov: 3 do 4 slike,
- 3800 znakov in več: 5 slik,
- če naročnik pošlje večje število slik, kot je predpisano in ne deﬁnira ožjega izbora, bo slike izbralo uredništvo,
- po objavi članka slik ne menjamo.

Opombe:
PR oglasno sporočilo je tekstovno in slovnično objavljeno identično, kot je poslano s strani naročnika. Vsebina oglasnega sporočila ni
lektorirana s strani uredništva 24ur.com ali ostalih uredništev. Vljudno prosimo, da materjal za PR oglasno sporočilo pred oddajo izbrani
vodji projektov skrbno pregledate in lektorirate.
Naknadni popravki članka po objavi terjajo pribitek 50 Eur po rednem ceniku.

24ur.com:
Naročnik sestavi članek, ki vsebuje tudi slikovno gradivo ter izbere podstran, na katero želi članek uvrstiti. Članek ostane objavljen na
izbrani rubriki za dogovorjeno časovno obdobje in sicer na 4. poziciji oz. 5. poziciji, potem pa je uvrščen v arhiv.

Ostali portali:
Naročnik sestavi članek, ki vsebuje tudi slikovno gradivo. Članek je umeščen na naslovno stran, kjer ostane objavljen za dogovorjeno
časovno obdobje , potem pa je uvrščen v arhiv.

Po objavi članka oz. plačane objave se le-tega ne spreminja, razen v primeru napake, narejene s strani uredništva.
Uredništvo si pridržuje pravico, da plačano objavo zavrne ali jo prilagodi v skladu z uredniško politiko.

Posebni format
NAGRADNI KVIZ:
- Vizualne materiale – pripravljene formate ali CGP, formati so različni,
- vprašanja in odgovore: 3-5 vprašanj in 3-4 možne odgovore pri vsakem vprašanju,
- podatke o nagradah, žrebanju in žiriji,
- pravila nagradnega žrebanja.

BRANDIRANA ANKETA:
- CGP oziroma drugi vizualni materiali za brandiranje naše ankete,
- anketno vprašanje in možne odgovore (1 vprašanje, več odgovorov).

E-NOVICE:
- Pasica za e-novice Pregled dogokdov se izdela v formatu .jpg ali .png v velikosti 644px X 40px.

