
Burdalnter 

STANDARDNÍ SPECIFIKACE (Standard, Vertikální outstream a Square)

FORMÁT VIDEA: 

MP4- po předchozí dohodě lze dodat i ve formátech MOV, MPG, MPEG a AVI 
VAST 4.0, 3.0, 2.0 - podrobné informace zde.
VPAID - podrobné informace zde. 

DÉLKA VIDEA a DATOVÁ VELIKOST: 
Doporučená délka videa je max. 1 minuta, datová velikost není omezena. 

STANDARDNÍ SPECIFIKACE (Statický outstream)

ROZMĚRY, FORMÁT A DATOVÁ VELIKOST: 
Statický square - 640x640 px (JPG/PNG: datová velikost max. 150 kB) 
Statický vertikální outstream - 630x1120 px (JPG/PNG: datová velikost max. 150 kB) 
Standard statický outstream - 640x360 px (JPG/PNG: datová velikost max. 150 kB) 

VARIANTY ZOBRAZENÍ: 

Dále je dle dohody možné outstream upravit v následující variantě: 

STANDARD: Outstream se zobrazuje v článcích pod perexem, na homepage, 
v kategoriích a galerii. Při tvorbě podkladů je nezbytné zachovat 
poměr stran - 16:9. Zobrazuje se jak na desktopu, tak na mobilních 
zařízeních. K podkladům je potřeba dodat dopadovou URL.

VERTIKÁLNÍ OUTSTREAM: Vertikální outstream se zobrazuje pouze na mobilních zařízeních,
konkrétně na homepage, v kategoriích a v textu článku. Při tvorbě 
podkladů je nezbytné zachovat poměr stran - 9:16. K podkladům je
potřeba dodat dopadovou URL. 

SQUARE: Outstream typu square se zobrazuje pouze na mobilních zařízeních, 
konkrétně na homepage, v kategoriích a v textu článku. Při tvorbě 
podkladů je nezbytné zachovat poměr stran - 1 :1. K podkladům je 
potřeba dodat dopadovou URL. 

Pro všechny tři varianty je také možnost v outstreamu zobrazit interaktivní prvky. V takovém 
případě je potřeba dodat podklady ve formátu VPAID. 

STATICKÝ OUTSTREAM: Statický outstream je možné umístit do všech variant zobrazení 
outstreamu (Standard, Vertikální outstream nebo Square). Dle 
vybranbého formátu se zobrazuje v článcích pod perexem, 
na homepage, v kategoriích nebo galerii. Jedná se o propagaci statické
kreativy. K podkladům je potřeba dodat dopadovou URL. 
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