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J AK

PRZYGOTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ?

K REACJE STATYCZNE – WYMAGANIA TECHNICZNE :

WPIĘCIE KODÓW ŚLEDZĄCYCH
Kody śledzące: Obsługujemy piksel śledzący odsłony i clickURL.
Nie obsługujemy piksela śledzącego kliknięcia, zamiast niego prosimy o używanie clickURL/clickTaga liczącego kliknięcia.
Używanie kodów śledzących nie jest wymagane, a jeśli są używane, to należy pamiętać o stosowaniu makr.

MAKRA W KODACH ŚLEDZĄCYCH
Makra: W URLach pikseli śledzących, w clickURL oraz w kodach emisyjnych muszą znaleźć się dwa makra:
●
●

[timestamp]
[uid]

Jeśli odpowiednie makra nie zostaną wstawione w pixel/clickRL, nie odpowiadamy za błędne wyniki po stronie klienta/pośrednika.

Szczegółowa informacja na temat makr wspieranych przez nasz adserwer znajduje się pod linkiem:
https://help.smartadserver.com/s/article/Macros

Kreacje statyczne – wymagania techniczne
KODY ŚLEDZĄCE / DODATKOWE
FORMAT

LISTONIC

MOJA
GAZETKA

BANNER w Moja
Gazetka
Wizualizacja w
aplikacji str.

KREACJA

WAGA

wYMAGANA:
70 KB

Należy dostarczyć formaty pod banner w moja gazetka oraz:

BANNER w
Listonic

-

WIZUALIZACJA W
APLIKACJI str.

OpcjonalnA – aby banner wyświetlał
się na większym obszarze dużych
telefonów, które ma około 30%
użytkowników Listonic

INFORMACJE

Piksel odsłon
clickUrl z makrami
[timestamp] i [uid]

Piksel odsłon
clickUrl
z makrami [timestamp] i [uid]
150 KB

Należy dostarczyć formaty pod banner w listonic
oraz:

EXPAND
BANNER &
HERO BANNER
w Listonic

Kreacja – wymagana:

HERO

BANNER TO
WYŁĄCZNIE
1080X540 PX

-

WIZUALIZACJA W
APLIKACJI STR.

efekt expand pojawia się po
przescrollowaniu ekranu do samego
dołu

120 KB

Listonic

Moja
Gazetka

KREACJA

Piksel odsłon
clickUrl
z makrami [timestamp] i [uid]
bez śledzenie
expand/collapse

Opcjonalnie – aby banner wyświetlał
się na większym obszarze dużych
telefonów, które ma około 30%
użytkowników Listonic
efekt expand pojawia się po
przescrollowaniu ekranu do samego
dołu

FORMAT

FORMAT

150 KB

Kreacje statyczne – wymagania techniczne
FORMAT

WAGA

Kody śledzące / dodatkowe
informacje

wYMAGANA:

BANNER Z
PRZYCISKIEM
ATL w Listonic
ATL – add to list
(dodaj do listy
zakupów)

-

Do bannera z przyciskiem ATL poza
samą kreacją, która jest 20%
węższa niż bazowa (864 px zamiast
1080 px), należy też dostarczyć
informację jak produkt dodany do
listy zakupów ma być opisany, oraz
packshot – zdjęcie produktu na
białym tle.
OPCJONALNIE:

WIZUALIZACJA W
APLIKACJI str.

70 KB
PACKSHOT: Produkt na
białym tle

1 MB

nazwa produktu

45
znaków

podpis pod nazwą produktu (hasło
reklamowe produktu)

50
znaków

Opcjonalnie – aby banner wyświetlał
się na większym obszarze dużych
telefonów, które ma około 30%
użytkowników Listonic

WIZUALIZACJA W
APLIKACJI str.

150 KB
Opcjonalnie – aby banner wyświetlał
się na większym obszarze dużych
telefonów, które ma około 30%
użytkowników Listonic: efekt
EXPAND
efekt expand pojawia się po
przescrollowaniu ekranu do samego
dołu

FORMAT

120 KB

efekt expand pojawia się po
przescrollowaniu ekranu do samego
dołu

-

Listonic

Moja
Gazetka

KREACJA / OPIS FORMATU

Implementacja przycisku ATL
leży po stronie Listonic:

Piksel odsłon
clickUrl
z makrami [timestamp] i [uid]

Kreacja – wymagana: efekt
EXPAND

ATL – add to list
(dodaj do listy
zakupów)

bez śledzenia przycisku ATL
(dane dodań produktów
będziemy raportować)

70 KB

Należy dostarczyć formaty pod banner Z PRZYCISKIEM ATL
oraz:

EXPAND
BANNER Z
PRZYCISKIEM
ATL w Listonic

Piksel odsłon
clickUrl
z makrami [timestamp] i [uid]

bez śledzenie
expand/collapse oraz bez
śledzenia przycisku ATL
(dane dodań produktów
będziemy raportować)

Implementacja przycisku ATL
leży po stronie Listonic:

Kreacje statyczne – wymagania techniczne

FORMAT

WAGA

Kody śledzące / dodatkowe
informacje

LINK
TEKSTOWY w
Listonic

-

Wizualizacja w
aplikacji str.

SUGESTIE
PRODUKTÓW w
Listonic

-

Wizualizacja w
aplikacji str.

FORMAT NATYWNY – linki
tekstowe pokazują się kiedy dany
produkt jest już dodany do listy
zakupów, użytkownik ma możliwość
w kliknięcia link pod produktem na
swojej liście zakupów – przechodzi
wówczas na wskazany Landing
Page.
FORMAT NATYWNY – sugestie
produktu, czyli sugestie do
"podpowiedzi w searchu",
wyświetlamy w Listonic podobnie do
reklam pokazujących się w google
na ekranie wyszukiwania. docieramy
do osób, które planują zakup
konkretnego produktu, np.
bombonierki. Bardzo silna intencja
zakupowa
Opcjonalnie:

WYMAGANA:
nazwa i opis / hasło reklamowe
produktu / CTA

WYMAGANA:
nazwa produktu
PACKSHOT: Produkt
na białym tle

35
znaków

45
znaków

1 MB

Piksel odsłon
clickUrl
z makrami [timestamp] i [uid]

Piksel odsłon
clickUrl
z makrami [timestamp] i [uid]
bez śledzenia przycisku ATL
(dane dodań produktów
będziemy raportować)
Implementacja przycisku ATL
leży po stronie Listonic:

podpis pod nazwą produktu (hasło
reklamowe produktu)

50
znaków

INSERT /
INTERSTITIAL w
Moja Gazetka
Wizualizacja w
aplikacji str.

FORMAT

-

Listonic

wYMAGANA:

Moja
Gazetka

KREACJA / OPIS FORMATU

FORMAT

150 kb

Piksel odsłon
clickUrl
z makrami [timestamp] i [uid]

WAGA

Kody śledzące / dodatkowe
informacje

KAFELEK
REKLAMOWY w
Mojej Gazetce
Wizualizacja w
aplikacji str.

70 kb
wYMAGANA:

Piksel odsłon
clickUrl
z makrami [timestamp] i [uid]

nazwa / tytuł produktu, promocji
opis – szersza informacja
Opcjonalnie

CTA [rekomendowane] – zachęta do
kliknięcia

35
znaków
75
znaków
10
znaków

Przeczytaj koniecznie opis wymagań technicznych dotyczących kodów śledzących:
● Wpięcie kodów i pikseli śledzących
● Makra w kodach śledzących
Te informacje znajdziesz na stronie 4
Chcesz zobaczyć jak prezentują się formaty w aplikacji - przejdź do strony 15

K REACJE HTML5 / E MISJA Z KODÓW EMISYJNYCH - W YMAGANIA TECHNICZNE

K REACJA HTML5:
●
●

●

●

●

Prosimy zwrócić uwagę na różnicę w wymaganych rozmiarach kreacji dla kreacji statycznych i kreacji w HTML5. Szczegóły w opisie każdego formatu.
Można używać kreacji HTML5:
o dla bannerów,
o dla insertów w gazetkach
o dla interstitiali.
Nie można używać takich kreacji dla mniej standardowych rozwiązań:
o dla bannerów z przyciskiem ATL,
o dla banerów expandowanych,
o dla reklam natywnych.
Korzystamy z adserwera Smart; zazwyczaj, po podmianie clickTagu, działają kreacje przygotowywane w Studiu Adformu czy Google Web Designerze.
Dokumentacja:
o Podstawa: https://help.smartadserver.com/s/article/HTML5-creative-specifications
o ClickTagi:
▪ Prostszy sposób: można użyć konstrukcji: href="sas:click"
▪ Zaawansowany sposób: https://support.smartadserver.com/s/article/Click-counting-in-HTML5-creatives
o Najlepsze praktyki: https://help.smartadserver.com/s/article/HTML5-creatives-best-practices
Prosimy o nie zaszywanie w kreacji kodów śledzących, kody prosimy przesłać oddzielnie. Więcej na temat kodów przeczytasz w sekcji:
o Wpięcie kodów śledzących
o Makra w kodach śledzących

Kreacje HTML5 / emisja z kodów emisyjnych – wymagania techniczne
KODY EMISYJNE/KODY THIRD PARTY:
Prosimy pamiętać o używaniu makr. Bez zastosowania makr w narzędziu analitycznym nie będzie widać zasięgu, nie będzie można sprawdzić cappingu, a
ilości odsłon i kliknięć mogą być przekłamane.
Makra: W kodach emisyjnych muszą się znaleźć się dwa makra:
●
●

[timestamp]
[uid]

Jeśli odpowiednie makra nie zostaną wstawione w pixel/clickURL, nie odpowiadamy za błędne wyniki po stronie klienta/pośrednika.
Szczegółowa informacja na temat makr wspieranych przez nasz adserwer znajduje się pod linkiem:
https://help.smartadserver.com/s/article/Macros

Przeczytaj koniecznie opis wymagań technicznych, które znajdziesz na stronie 11

Kreacje HTML5 / emisja z kodów emisyjnych – wymagania techniczne

FORMAT

BANNER W
MOJA
GAZETKA

LISTONIC

MOJA
GAZETKA

-

KODY ŚLEDZĄCE /
KREACJA / OPIS FORMATU

WYMAGANA:

FORMAT

Lub:

WAGA

70 KB

NALEŻY DOSTARCZYĆ FORMATY POD BANNER W MOJA GAZETKA (opisane powyżej)
ORAZ:

BANNER W
LISTONIC

-

OPCJONALNA – aby banner
wyświetlał się na większym obszarze
dużych telefonów, które ma około
30% użytkowników Listonic

70 KB

DODATKOWE
INFORMACJE

PIKSEL ODSŁON
CLICKURL
z makrami
[timestamp] i [uid]

PIKSEL ODSŁON
CLICKURL
z makrami
[timestamp] i [uid]

INSERT /
INTERSTITIA
L W MOJA
GAZETKA

WYMAGANA
(JEDNA Z
DWÓCH
KREACJI):

-

REKOMENDUJE
MY FORMAT
360X540PX –
LEPIEJ
WYPEŁNIA
EKRAN
TELEFONU

70 KB

PIKSEL ODSŁON
CLICKURL
z makrami
[timestamp] i [uid]

chnicznych dla kreacji third party:

Z AKUP PROGRAMATYCZNY – DEALE PMP - WYMAGANIA TECHNICZNE
( KREACJE STATYCZNE I HTML5)

Bannery mogą być rozciągane do szerokości ekranu, wtedy 300x50 px jest na pełną szerokość i stosunkowo dużą wysokość. Po rozciągnięciu kreacja 300x50
px
jest
większa
niż 320x50 px.
Rozciąganie jest uwarunkowane budową kreacji. Zazwyczaj proste statyczne kreacje można rozciągać, zaś kreacji w html5 nie można rozciągać, chyba, że są
do tego specjalnie przystosowane.
Rekomendujemy użycie kreacji zdefiniowanej jako 300x50 px, ale z użyciem znacznie większych grafik, które mają taki sam stosunek wysokości do szerokości,
np. 1080x180 px.

FORMAT

BANNER W
LISTONIC I
MOJA
GAZETKA

LISTONIC

MOJA
GAZETKA

KREACJA / OPIS FORMATU

WYMAGANA:

FORMAT

WAGA

Lub:

70 KB

KODY ŚLEDZĄCE / DODATKOWE
INFORMACJE

PIKSEL ODSŁON
CLICKURL

Zakup programatyczny – deale PMP – wymagania techniczne

FORMAT

LISTONIC

MOJA
GAZETKA

KREACJA /
OPIS
FORMATU

KODY ŚLEDZĄCE /
FORMAT

WAGA

DODATKOWE
INFORMACJE

Lub
Możliwe jest umieszczenia
rectangle’a na pełnym ekranie

INSERT /
INTERSTITIA
L W MOJA
GAZETKA

-

WYMAGAN
A (JEDNA Z
DWÓCH
KREACJI):

70 KB

PIKSEL ODSŁON
CLICKURL

W zależności od DSP kupującego mogą być wymagane różne rozmiary kreacji pełnoekranowej.

W IZUALIZACJE FORMATÓW REKLAMOWYCH W APLIKACJACH + OPISY
PRZYGOTOWAĆ

BANNER W MOJA GAZETKA

v

DZIAŁANIA I JAK JE

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
BANNER W LISTONIC

OPIS DZIAŁANIA FORMATU:

DWA ROZMIARY KREACJI (NA MAŁE I DUŻE TELEFONY)
– nie są wymagane, ale są sugerowane. Staramy się dostosować nasze formaty reklamowe
do coraz większych telefonów naszych użytkowników (30% z nich ma
duże telefony). Dostarczenie dwóch rozmiarów (wysokość 180 px i
300 px) sprawi, że banner wyświetli się na podobnej części ekranu
każdego telefonu. W przypadku dostarczenia tylko mniejszego
formatu, użytkownik z dużym telefonem zobaczy banner na
mniejszej części ekranu.

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
EXPAND BANNER W LISTONIC

(lewa strona to wizualizacja na dużych telefonach, prawa to wizualizacja na małych telefonach)

ANIA FORMATU:

ARY KREACJI (NA MAŁE I DUŻE TELEFONY) – nie są wymagane, ale są sugerowane. Staramy się dostosować nasze formaty reklamowe do coraz większych telefonów naszych
użytkowników (30% z nich ma duże telefony). Dostarczenie dwóch rozmiarów (wysokość 180 px i 300 px) sprawi, że banner wyświetli się na podobnej części ekranu. W
przypadku dostarczenia tylko mniejszego formatu, użytkownik z dużym telefonem zobaczy banner na mniejszej części ekranu.

ND - Banner bazowy (mały) po przescrollowaniu listy zakupów w dół, rozwija się do postaci trzykrotnie wyższej.
Sugerujemy dostarczenie kreacji pod małe i duże telefony.

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
BANNER Z PRZYCISKIEM ATL W LISTONIC
WIZUALIZACJA PRODUKTU DODANEGO KLIKNIĘCIEM W PRZYCISK
„DODAJ” DO LISTY ZAKUPÓW

- PRZYKŁAD

OPIS DZIAŁANIA FORMATU:

DWA ROZMIARY KREACJI – nie są wymagane, ale są sugerowane. Staramy się dostosować nasze formaty
reklamowe do coraz większych telefonów naszych użytkowników (30% z nich ma duże
telefony). Dostarczenie dwóch rozmiarów (wysokość 180 px i 300 px) sprawi, że banner
wyświetli się na podobnej części ekranu. W przypadku dostarczenia tylko mniejszego
to wizualizacja na dużych telefonach, prawa to wizualizacja na małych telefonach)
formatu, użytkownik z dużym telefonem zobaczy banner na mniejszej części ekranu.
PRZYCISK ATL - po lewej stronie kreacji znajduje się przycisk „Dodaj”, który dodaje produkt z bannera do listy
zakupów. Implementacja przycisku leży po stronie Listonic. Prawa strona kreacji musi
być o 20% węższa niż w przypadku zwykłego bannera bez funkcji dodawania produktów
do listy zakupów (864 px zamiast 1080 px)

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
EXPAND BANNER Z PRZYCISKIEM ATL W LISTONIC

(lewa strona to wizualizacja na dużych telefonach, prawa to wizualizacja na małych telefonach)

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
OPIS DZIAŁANIA FORMATU:
WIZUALIZACJA PRODUKTU DODANEGO KLIKNIĘCIEM W
PRZYCISK „DODAJ” DO LISTY ZAKUPÓW

DWA ROZMIARY KREACJI – nie są wymagane, ale są sugerowane. Staramy się dostosować nasze
formaty reklamowe do coraz większych telefonów naszych użytkowników
(30% z nich ma duże telefony). Dostarczenie dwóch rozmiarów (wysokość
180
px
i
300
px)
sprawi,
że banner wyświetli się na podobnej części ekranu. W przypadku
dostarczenia tylko mniejszego formatu, użytkownik z dużym telefonem
zobaczy banner na mniejszej części ekranu.

- PRZYKŁAD

EFEKT EXPAND - Banner bazowy (mały) po przescrollowaniu listy zakupów w dół, rozwija się i
wyświetla użytkownikowi jako kreacja trzykrotnie wyższa. Sugerujemy
dostarczenie kreacji pod małe i duże telefony.

PRZYCISK ATL - po lewej stronie kreacji znajduje się przycisk „Dodaj”, który dodaje produkt z
bannera do listy zakupów. Implementacja przycisku leży po stronie
Listonic. Prawa strona kreacji musi być o 20% węższa niż w przypadku
zwykłego bannera bez funkcji dodawania produktów do listy zakupów
(864 px zamiast 1080 px)

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
LINK TEKSTOWY W LISTONIC
OPIS DZIAŁANIA FORMATU
Link tekstowy pokazuje się pod produktem dodanym do listy zakupów. Jest to nazwa produktu i hasło
reklamowe, które wyświetla się przy produkcie pokrewnym, dodanym przez
użytkownika ręcznie na listę zakupów (silna intencja zakupowa związana z konkretną
kategorią
produktów).
Użytkownik
ma
możliwość
kliknięcia
w link pod produktem – przechodzi wówczas na wskazany Landing Page.
Rozmiar: 35 znaków
Format: Unicode
Uwaga: Jeśli hasło reklamowe nie mieści się w 35 znakach i absolutnie nie da się go zmienić, wtedy wyjątkowo
można rozszerzyć limit 35 znaków o jeszcze kilka. Kliknięty link prowadzi do Landing
Page.

- PRZYKŁAD

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
SUGESTIE PRODUKTÓW W LISTONIC

CJA SUGESTII NA ETAPIE DODAWANIA PRODUKTU
WIZUALIZACJA SUGESTII – PRODUKT JUŻ DODANYOPIS
DO LISTY
DZIAŁANIA FORMATU
DO LISTY ZAKUPÓW
ZAKUPÓW

Wyświetlamy w Listonic sugestie do "podpowiedzi w searchu", podobne do
reklam
pokazujących
się
w Google na ekranie wyszukiwania. Docieramy do
osób, które planują zakup konkretnego produktu bardzo silna intencja zakupowa.
Rozmiar i format:
Nazwa produktu: do 45 znaków
Unicode.
Podpis pod nazwą produktu / hasło
reklamowe: 50 znaków Unicode.
Packshot: co najmniej 512x512 px,
png lub jpg. Zdjęcie powinno
przedstawiać produkt na białym tle. Waga
do 1MB.
Uwaga: Kliknięcie w napisy i ikonę „+” (obraz po lewej – niebieskie tło)
powoduje zapisanie produktu na liście zakupów
użytkownika. Obok produktu będzie widać
opakowanie produktu. Reklama nie może prowadzić
do
Landing
Page’a.
Jej
efekt
to dodanie produktu do listy zakupów. Ilość dodań
produktów do list zakupów raportujemy co tydzień,
realizując kampanie reklamowe.
Produkty dodane do listy zakupów w ten sposób pozostaną w osobistej
historii zakupowej użytkownika, dzięki czemu będą
sugerowane przy tworzeniu kolejnych list zakupów
danego użytkownika.

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
INSERT / INTERSTITIAL W MOJA GAZETKA
MOJA GAZETKA

OPIS DZIAŁANIA FORMATU

MOJA GAZETKA:
Insert wyświetla się podczas scrollowania stron gazetek promocyjnych sieci handlowych i pokazuje się jako jedna ze stron
gazetki.

Wizualizacje formatów reklamowych w aplikacjach, opisy działania i jak je przygotować
KAFELEK REKLAMOWY W MOJEJ GAZETCE

OPIS DZIAŁANIA FORMATU

Reklamy tego typu pokazują się na liście gazetek w sposób zbliżony do tego, jak prezentowane są gazetki. Format jest
natywny, gwarantowane jest wykorzystanie dostarczonej grafiki i tytułu.
Rozmiar, format, opis, linkowanie, kody:
Tytuł: do 30 znaków Unicode. Zalecane do 15 znaków.
Ta nazwa będzie wyświetlana jako tytuł promocji po dodaniu produktu do listy.
W podpowiedziach zamiast nazwy produktu może wyświetlać się CTA.
Wskazówka: powinien zaciekawić konsumentów, którzy mogliby skorzystać z oferty.
Podtytuł – hasło reklamowe: do 75 znaków Unicode. Zalecane do 35 znaków [nie
wymagane].
Wskazówka: Odpowiedź na pierwszą ciekawość wywołaną treścią tytułu, warto zawrzeć
informacje, które mogą pomóc grupom konsumentów ocenić, czy oferta jest dobra dla
nich: „Tylko Mazowieckie”, „Wyślij paragon, a my zwrócimy pieniądze” etc.
CTA: do 10 znaków Unicode. Ten tekst pokaże się na przycisku zachęcającym do
kliknięcia.

[nie wymagane, ale zalecane]
Wskazówka: CTA - jego celem jest skłonienie konsumenta do kliknięcia.

