
 Dane techniczne kreacji HTML5:

1.  Pliki HTML5, w celu prawidłowego zliczania statystyk muszą mieć zdefiniowany clickTag (ważna jest wielkość znaków). Poniżej przykładowy 
clickTag dla przezroczystego przycisku umieszczonego na najwyższej warstwie kreacji:

this.button.addEventListener(„click”, przekierowanieinne.bind(this));
function przekierowanieinne(){
 window.open(clickTag,”_blank”);
}

2. Pliki HTML muszą mieć dodany kod:

<script>
var parsed = (document.location.href.split(’#’)[1]||’’).split(’&’);
var params = parsed.reduce(function (params, param) {
               var param = param.split(’=’);
               params[param[0]] = decodeURIComponent(param.slice(1).join(’=’));
               return params;
}, {});
clickTag=params.clickTag;
</script>

3.  Wszystkie załączniki do kreacji, jak dodatkowe zdjęcia, skrypty, muszą być umieszczone w głównym folderze kreacji (w tym samym, w którym 
jest plik html)

4. Zewnętrzne kody HTML kreacji muszą odnosić się do serwerów z ważnym certyfikatem SSL (https://)

5. Nazwy plików html w wersji responsywnej (3 pliki); dla dużego banera „duzy.html”, dla małego „maly.html”.
    Kreacje responsywne HTML prosimy przesyłać skompresowane do trzech osobnych archiwów ZIP nazwanych: duzy.zip, maly.zip

6. Nazwa dla pojedynczej kreacji może być dowolna, ale nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
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Ze względu na różne wielkości ekranów poszczególnych urządzeń, każda reklama billboardowa musi być przygotowana 
w dwóch wersjach wielkościowych, wg poniższej tabeli. System obsługujący portal będzie rozpoznawał urządzenie 
i automatycznie wyświetlał odpowiednią wersję reklamy.
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