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SPECYFIKACJA TECHNICZA 
 

1. Wymagania dotyczące przygotowania reklamy 
 
• Wymagane jest przesłanie kompletu materiałów, nie później niż na 2 dni przed datą planowanej emisji. 

• Komplet materiałów stanowi kreacja oraz URL. 

• Wraz z kreacjami konieczne jest przesłanie URL docelowego 

• Do emisji przyjmowane są kreacje w plikach typu HTML5, JPG, GIF, PNG, o wymiarach i wadze nie przekraczających założeń 

podanych w dalszej części dokumentu. 

• Wszystkie kreacje emitowane z kodów zewnętrznych powinny zostać dostarczone w postaci wspierającej emisję asynchroniczną. 

 
 

2. Obsługa kliknięć 
 
Serwis płodność.pl do obsługi kampanii reklamowych wykorzystuje ad serwer Google Ad Manager (dawniej DoubleClick for Publishers). 

Kreacje przygotowane w formacie HTML5 powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją Google Ad Manager’a. Informacje dotyczące 

poprawnego przygotowania ClickTag’a znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=pl 
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Wstawianie przykładowego tagu kliknięcia: 

Przykładowy kod: 

 

<html> 

<head> 

<meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> 

<script type="text/javascript"> 

var clickTag = "http://www.google.com"; </script> 

</head> 

[Tu jest reszta kodu kreacji.]  

</html> 

 

Kreacja musi używać zmiennej tagu kliknięcia jako docelowego adresu URL: 

 

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> 

<img src="images/dclk.png" border=0> 

</a> 

 
 

 
 
 
 

mailto:redakcja@brubenpolska.pl
mailto:reklama@brubenpolska.pl


 

3 

BruBen Polska, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa     |     Redakcja: redakcja@brubenpolska.pl     |     Reklama – reklama@brubenpolska.pl  

3. DISPLAY – DESKTOP 
 

Pozycja reklamowa Specyfikacja Dopuszczalne rozmiary i wagi 

Górny banner (gora1) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 980x200, 750x200, 750x100, 750x300  

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB  

Screening 
(gora1+tapeta) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 980x200, 750x200, 750x100, 750x300  

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 

• Maksymalna waga tapety: 100kB 

Halfpage  
(prawa1) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 300x600 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 

Rectangle 
(prawa2/3/4/5) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 300x250 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 

Śródtekst (srodek1) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 300x250 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 

Środkowy banner 
(srodek2) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 750x200, 750x100 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 
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Środkowy banner 
(srodek3) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 750x200, 750x100 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 

Środkowy banner 
(srodek4) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 750x200, 750x100 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 

Środkowy banner 
(srodek5) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 750x200, 750x100 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 

Banner w liderze  
(lider box) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 300x360 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 
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4. DISPLAY – MIDDLE 
 

 

Pozycja reklamowa Specyfikacja Dopuszczalne rozmiary i wagi 

Górny banner 
(top_web) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 320x100, 320x50, 300x250 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB  

Srodkowy banner 
(Middle_web1/3/4/5) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 300x250 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 

Śródtekst 
(Middle_web2) 

Format pliku: HTML5, .jpg lub .png  
 
W przypadku kreacji wykonanej w HTML5 należy dostarczyć 
zaślepkę w formacie statycznym (.jpg lub .png) 

• 300x250 

• Maksymalna waga kreacji .jpg lub .png: 100kB 

• Maksymalna waga kreacji HTML5: 120kB 
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