
Specyfikacja techniczna form reklamy dla wszystkich witryn 
TVN 
 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE  
 
1. Adres docelowy nie może być dłuższy niż 2000 znaków. 
2. Kreacje w formie flash nie mogą zawierać FPS (frames per second) o wartości wyższej niż 25.  
Kreacja nie może obciążać procesora standardowego komputera wiecej niż w 25%. Za standardowy 
przyjmuje się komputer z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z 
zainstalowanym Flash Player w wersji 10.  
3. W przypadku kreacji zawierających przezroczyste obszary nie dopuszcza się przykrywania ich 
niewidocznym przyciskiem przechwytującym kliknięcia - jedynie widoczne dla użytkownika fragmenty 
kreacji mogą przekierowywać po kliknięciu na stronę reklamodawcy.  
4. Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie). Wyjątek 
stanowią kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem 
są tu kreacje typu XHTML. 
5. W przypadku form video kody do mierzenia odsłon musza być wygenerowane jako obrazek 
<img_src>. Kody te nie mogą być wygenerowane w  języku JavaScript. Dla form display do zliczania 
odsłon stosowane są kody w języku Java Script. Kody do zliczania kliknięć w obu przypadkach 
powinny mieć formę Redirectu bądź trackera z zaszytą stroną docelową. 
6. W przypadku skryptów emisyjnych kody kreacji nie mogą generować skryptów w innym języku niż  
JavaScript (w szczególności VBScript bądź iframe html tag). WAŻNE: nie przyjmujemy skryptów 
emisyjnych dla urządzeń mobilnych, czyli tabletów i smartphone’ów. 
7. Kreacje i kody serwujące nie mogą powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas 
serwowania reklamy.  
8. Jeśli w kampanii wymagane jest użycie multiclickTag’ów  (więcej niż 1 clickTag) prosimy o zaszycie 
odpowiednio: clickTag1 dla 1 adresu URL, clickTag2 dla 2 adresu URL, itd. Prosimy o zwrócenie 
szczególnej uwagi na wielkość liter.  
9. Kreacje emitowane z kodów zewnętrznego ad serwera powinny zostać przygotowane zgodnie ze 
specyfikacją techniczną danego ad serwera. 
 

II SŁOWNIK POJĘĆ 
 
4:3 – wymiary wyświetlanego obrazu wyrażone ilorazem jego długości „4” do wysokości „3”  
16:9 – wymiary wyświetlanego obrazu wyrażone ilorazem jego długości „16” do wysokości „9” 
ActionScript  – język programowania, używany w Adobe Flash do sterowania animacjami, klipami i 
przyciskami. 
Adserwer – system informatyczny umożliwiający emisję i zarządzanie internetowymi kampaniami 
reklamowymi, a także raportowanie i analizę wyników kampanii. 
clickTag – funkcja  używana do zliczania kliknięć na bannerach reklamowych. 
KB – Kilobajt – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości 
pamięci. 1 KB = 1024 B (bajty). 
Kodek – skrót od "koder/dekoder" - urządzenie lub program zdolny do przekształcania strumienia 
danych lub sygnału.  
Player  – odtwarzacz plików multimedialnych. 
Px – piksel – najmniejszy jednolity element obrazu wyświetlanego na ekranie monitora. 
Przekierowanie - proces automatycznego skierowania przeglądarki do innego pliku lub katalogu niż 
określony w pierwotnym żądaniu. 
.swf  – format  grafiki wektorowej, stworzony dla aplikacji Adobe Flash.  
Scroll  – kreacja która zostaje na ekranie, kiedy przewijamy oglądany serwis www. 
Strona docelowa  – strona  na którą ma kierować kreacja po kliknięciu. 



Szpalta  – część strony, kolumna.  
URL – adres internetowy np. strony docelowej. 
Waga maksymalna – nieprzekraczalna waga kreacji wyrażona w Kilobajtach (KB). 
 

III FUNKCJA KLIKANIA 
 
Wszystkie kreacje .swf, niezależnie od ich formy, muszą posiadać zaszytą zmienną clickTag, 
umożliwiającą zliczanie kliknięć przez ad serwer. Poniżej instrukcja:  
 
1. Tworzymy nową warstwę nad przygotowaną animacją – ustawiamy ją jako najwyższą.  
2. Rysujemy na niej obszar, który ma być klikalny i następnie przekształcamy na symbol – 'button'.  
3. Ustawiamy symbol na całkowicie przezroczysty.   
4. Do symbolu dowiązujemy wywołanie funkcji z odpowiednimi parametrami.  
UWAGA! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter w zmiennej clickTag.  
 
Action Script 2.0  
 
on (release){  
  getURL(_root.clickTag, "_blank");  
}  
  
 
 
 
 
 
 
 
Action Script 3.0  
 
var clickTag:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag; 
 
clickTag_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);  
function targetUrlHandler(e:MouseEvent):void {  
 if(clickTag) {  
  var req:URLRequest = new URLRequest(clickTag);  
  if(!ExternalInterface.available) {  
   navigateToURL(req, "_blank");  
  }else {  
   var strUserAgent:String = String(ExternalInterface.call("function(){return 
navigator.userAgent;}")).toLowerCase();  
   if(strUserAgent.indexOf("firefox") != -1 ||  
   (strUserAgent.indexOf("msie") != -1 &&  
   uint(strUserAgent.substr(strUserAgent.indexOf("msie")+5,3))>=7)) {  
    ExternalInterface.call("window.open", req.url, "_blank");  
   } 
   else {  
    navigateToURL(req, "_blank");  
   }  
  }  
 }  
} 



III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA FORMATÓW 
 

1. Navibox 
 

Navibox jest formą reklamy, emitowaną zwykle na prawej szpalcie serwisu. Kliknięcie w navibox 
powoduje przejście na adres docelowy kreacji. 
 
Rozmiar: 300x250px 
Waga: 50KB 
Dopuszczalne formaty: swf, jpg, gif, png 
 
Istnieje możliwość wyświetlenia naviboxa także na tabletach; w takim wypadku należy dostarczyć:  
a) statyczną kreację zastępczą naviboxa w .jpg bądź .png o wymiarach 300x250px 
 
Istnieje możliwość wyświetlenia naviboxa także na smartphone'ach; w takim wypadku należy 
dostarczyć:  
a) statyczną kreację zastępczą naviboxa w .jpg bądź .png o wymiarach 300x250px 
 


