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Tradičné formáty pre online reklamu

BANNEROVÉ FORMÁTY PRE WEB
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ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

ROZMER: 300×300 px

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

SQUARE



3

ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

ROZMER: 300×600 px

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

DOUBLESQUARE
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ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

DESKTOP: umiestnenie pod menu

ROZMER: 728×90 px

FORMÁTY: png, jpg, gif, html5

LEADERBOARD
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ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

MOBIL: umiestnenie pod menu

ROZMER: 320×100 px alebo 300×50 px

FORMÁTY: png, jpg, gif, html5

MOBILE STICKY AD
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ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

DESKTOP: umiestnenie nad menu

ROZMER: 970×250 px

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

BILLBOARD
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Viditeľné a efektívne formáty v našich mobilných aplikáciach s vysokou mierou prekliku

BANNEROVÉ FORMÁTY
V MOBILNÝCH APLIKÁCIACH
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ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

MOBIL: v aplikácii v dolnej časti

ROZMER: 300×50 px alebo 320×50 px pre mobily, 728×90 px pre tablety

FORMÁTY: png, jpg, gif, html5

ANDROID a iOS REKLAMA
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BRANDING

Najväčší a najpopulárnejší formát v online reklame, ktorý nikto neprehliadne
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BRANDING

Branding patrí k najpopulárnejším formátom. U nás máte na výber až z troch druhov desktopového 

brandingu. K dispozícii je taktiež mobilný branding. Desktopové brandingy pozostávajú z formátu 

2000x1400 px. Šablónu rozloženia s vymedzenými ochrannými prvkami nášho webu si stiahnite TU: 

https://hedwiga.internet.sk/banners/psd/internet_branding.psd

Statický branding pozostáva z jedného obrázkového súboru s veľkosťou 2000x1400 px do ktorého 

treba umiestniť reklamné prvky.

POTREBNÉ KOMPONENTY: Image s rozmermi 2000×1400 px

FORMÁTY: png, jpg

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?branding_staticky

STATICKÝ BRANDING
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BRANDING

Tento branding pozostáva opäť z jedného obrázkového súboru s veľkosťou 2000x1400 px do 

ktorého treba umistniť reklamné prvky. V porovnaní so statickým brandingom, však vrchná top časť 
môže obsahovať video a iné html5 prvky.

POTREBNÉ KOMPONENTY: Image s rozmermi 2000×1400 px

HTML5 kreatívu s veľkosťou 1000×160 px

FORMÁTY: png, jpg, gif, html5

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?branding_html5

HTML5 BRANDING
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BRANDING

Branding môže obsahovať HTML a akékoľvek Rich Media komponenty. Príprava je však zložitejšia. 

Najpoužívanejší typ interaktívneho brandingu je tzv. dual layer branding mouse, kde jednu kreatívu 

prekrýva druhá na základe pohybu myši alebo dual layer branding scroll, kde druhá kreatíva prekryje 

prvú na základe posunu stránky.

POTREBNÉ KOMPONENTY: 2 × image s rozmermi 2000×1400 px

FORMÁTY: png, jpg, gif, html5

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?branding_interaktivny

INTERAKTÍVNY BRANDING
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BRANDING

POTREBNÉ KOMPONENTY: Kreatívu s veľkosťou 300×250 px umiestná pod lištou

FORMÁTY: png, jpg, gif, html5, video

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?mobilny_branding

MOBILNÝ BRANDING UKÁŽKA
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NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY

Vyniknite zaujímavými reklamnými formátmi
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NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY

POTREBNÉ KOMPONENTY: Image s veľkosťou 1920×1080 px a súčasne 1080×1920 px

FORMÁTY: png, jpg

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?interscroller

Moderný formát umiestnený v texte, na ktorý čitateľ narazí počas čítania článku.

UKÁŽKAINTERSCROLLER
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NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY

POTREBNÉ KOMPONENTY: Image s veľkosťou 1920×1080 px a súčasne 1080×1920 px podľa 

počtu slidov (max 6)

Transaperentný image s logom firmy + CTA buttonom s veľkosťou 

1920×1080 px a súčasne 1080×1920 px

FORMÁTY: png, jpg

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?gallery

Moderný formát umiestnený v texte, na ktorý čitateľ narazí počas čítania článku. Vo formáte je 

možné umiestniť viac obrázkových prvkov.

UKÁŽKAINTERSLIDER
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NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY

Tento formát je umiestnený v spodnej časti monitoru, tabletu alebo mobilu a zostáva čitateľovi na 

očiach až do vykonania akcie užívateľom.

FLOOR AD UKÁŽKA

POTREBNÉ KOMPONENTY: obrázok pozadia vo veľkosti 1920×500 px

logo značky

text nadpisu, podnadpisu a text CTA tlačidla

VIDEOFORMÁT: + video v MP4 a WEBM formáte

+ poster obrázok (zobrazuje sa pred spustením videa)

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

UKÁŽKA - DESKTOP:

UKÁŽKA - MOBIL:

https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?floor_image_desktop

video: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?floor_video_desktop

https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?floor_image_mobil

video: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?floor_video_mobil
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NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY

POTREBNÉ KOMPONENTY

DESKTOP: Banner s rozmermi 1000×200 px

Banner s rozmermi 1000×400 px

Ďalšie komponenty po dohode

MOBIL: Banner s rozmermi 320×160 px

Banner s rozmermi 320×320 px

Ďalšie komponenty po dohode

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

UKÁŽKA - DESKTOP:

UKÁŽKA - MOBIL:

 * Ďalšie rozmery expandívnych formátov po dohode

Formát po interakcii čitateľa dokáže expandovať smerom nadol, čím sa formát zväčší a dokáže 

sprostredkovať viac informácii. Do formátu možno vložiť video, interaktívne prvky alebo prezentáciu.

UKÁŽKAEXPANDABLE

https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?pushdown

https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?pushdown_mobile
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EFEKTY K ŠTANDARDNÝM FORMÁTOM
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EFEKTY K ŠTANDARDNÝM FORMÁTOM

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-
sa-zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?venetian

https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-
sa-zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?dimmer

https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-
sa-zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?polite

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

UKÁŽKA:

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

UKÁŽKA:

Formát skladajúci sa z viacerých bannerov, ktoré sa postupne obmieňajú.

Efekt, ktorý zatmaví zvyšok obrazovky, pričom sa tak zvýrazní banner.

Efekt, vďaka ktorému sa banner zväčší nad obsah webu.

VENETIAN

DIMMER

POLITE ZOOM
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VIDEOREKLAMA

Povedzte všetko našim čitateľom vo svojom spote
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VIDEOREKLAMA

POTREBNÉ KOMPONENTY: Video v MP4 a WEBM formáte

FORMÁTY: video

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?inview

Video, ktoré sa nachádza v texte alebo tesne pod ním a užívateľovi sa spustí automaticky.

UKÁŽKAOUTSTREAM VIDEO V TEXTE
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VIDEOREKLAMA

POTREBNÉ KOMPONENTY

DESKTOP: Banner s rozmermi 1000×200 px

Banner s rozmermi 1000×400 px

Video v MP4 a WEBM formáte

MOBIL: Banner s rozmermi 320×160 px

Banner s rozmermi 320×320 px

Video v MP4 a WEBM formáte

FORMÁTY: png, jpg, gif, video, html5

UKÁŽKA - DESKTOP:

UKÁŽKA - MOBIL:

Video, ktoré sa nachádza hneď pod menu na každej stránke a automaticky sa čitateľovi spustí. 

Tento videoformát vie expandovať na výšku.

UKÁŽKAEXPANDABLE VIDEO

https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?video_pus

https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?psh_mobil

 * Ďalšie rozmery expandívnych formátov po dohode
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VIDEOREKLAMA

POTREBNÉ KOMPONENTY: Image s veľkosťou 1920×1080 px a súčasne 1080×1920 px

Video v MP4 a WEBM formáte

FORMÁTY: png, jpg, video

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?intervideo

UKÁŽKA

Interscroller formát doplnený videom.

INTERSCROLLER VIDEO
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VIDEOREKLAMA

POTREBNÉ KOMPONENTY: Video v MP4 a WEBM formáte

FORMÁTY: video

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?videobanner

UKÁŽKA

Video, ktoré sa môže nachádzať aj na jednej zo štandardných bannerových pozícii.

VIDEOBANNER
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VIDEOREKLAMA

POTREBNÉ KOMPONENTY: Video v MP4 a WEBM formáte

FORMÁTY: video

UKÁŽKA: https://www.sport7.sk/127627/navstevy-neklamu-liga-sa-

zlepsila-ale-kto-moze-ist-zimovat-spokojny?adtv

UKÁŽKA

Efektívny videoformát, ktorý automaticky na krátky čas expadnuje z formátu 300×250

na formát 500×500 px.

AdTV EXPANDABLE




