
TEHNILISED TINGIMUSED

• Äripäev ASi veebi keskkondades saab näidata GIF, JPG, FLASH- või HTML-formaadis reklaambännereid.
• Reklaamifaili suurused on erinevad (20Kb väike – 100Kb). 
• FLASH-formaadis bänneritele on soovitav valmistada ka alternatiivne animeeritud gif-bänner. Alternatiiv-  
   set bännerit kasutatakse juhul, kui vaatajal puudub FLASH player. 
• Kui reklaamile lisatakse helilõik, siis peab olema bänner varustatud nupuga, mille kaudu on võimalik heli   
   välja või sisse lülitada. Vaikimisi reklaamil heli puudub. Videote kasutamine bänneris vaid eelneval 
   kokkuleppel.
• FLASH bänneri sisse tuleb getURL parameetriks kirjutada clickTAG:

• Bännerile klõpsates peab URL avanema uues aknas – bännerisse tuleb määrata target _blank. 
• Flash-bännerite teostus "ash 8.0 versioonis. 
• Palume reklaamifail saata testimiseks vähemalt 2 päeva enne reklaami ilmumist, FLASH ja HTML for   
   maadis reklaamide puhul 3 päeva enne reklaami ilmumist. 
 Videobänneri nõuded

• VIDEO bänneri formaat ."v ja maht kuni 2 MB.
• Vajadusel aitab Äripäev AS "v valmistamisel avi, mpg või wmv formaadist.
• VIDEO soovituslik pikkus 30 sekundit (kuid võib erileppel olla lühem/pikem) 
• 200x170 px videobänneri video suurus pixlites 200x150 (20 px on nupuriba)
• VIDEO peab korduma (=loop) 
• lisaks "v ideole soovitame saata ka alternatiivse gif-faili mõõdus 200x170 px 
• Audio: MPEG layer 3 — mp3. Video codec Sorenson Spark
• Klient saab kasutada Äripäev ASi videokonteinerit (= video nupuriba, mille abil lõppkasutaja vaatab "v videot). 
• Samaaegselt on veebilehel ainult 1 videobänner 
• Videobännerit näidatakse kasutajatele, kelle brauseris on vähemalt Macromedia Flash 8 
• VIDEO heli on vaikimisi välja lülitatud

Reklaamartikli nõuded:

•  reklaamartikli suurus kuni 4 500 tähemärki 
•  lisaks reklaamartiklile võib lisada logo ja pildi (kuni 2 pilti) 
•  korraga väljas kuni 5 reklaamartiklit 
•  reklaamartikli pealkirja suurus 20 tähemärki

Uudiskirja nõuded:

Uudiskirjas saab kasutada GIF- või JPG-formaadis reklaambännereid

Panoraambänneri tehnilised nõuded

Panoraambänneril mõõduga 848x179 px on soovitatav pausi/stardi nupp. Vajutades pausinupule, on soovitatav 
näidata kokkuvõtvalt peamist osa bännerist. Pausi nupule vajutades peab bänner viivitamatult seiskuma ning 
pausinupu asemel kuvatakse stardinupp. 

Broneerimine:   tel 667 0105    faks 667 0200
reklaam@aripaev.ee     #p.aripaev.ee/incoming/Rekl    www.aripaev.ee/internetireklaam    #p@#p.aripaev.ee

Flash-bänneri puhul ClickTAGi õige script on:
 
on (release) {
 getURL(clickTAG, “_blank”);
}
 
Action kirjutada kindlasti “buttonile”


