Port.hu egyedi megjelenések specifikáció
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PORT.hu szponzoráció
1 TV nyitóoldal - Virtuális csatorna
A PORT.hu tv oldali szponzorált csatorna működése:
- a nem regisztrált, vagy nem belépett felhasználóknak negyedik csatornának jelenik
meg ez a hirdetési típus.
- a belépett felhasználóknak a kedvenc csatornáik után jelenik meg abban az esetben,
ha több kedvenc csatornájuk van, mint négy, ha kevesebb, akkor negyedik
csatornának jelenik meg a képen látható módon.
- a megjelenés bezárható a felhasználók által, utána aznap már nem jelenik meg.

Várt anyagok:
- 300x400 pixeles statikus képek. A képek magassága lehet kisebb is. Maximum 11
kép adható le.
További előnézet

2 TV nyitóoldali - Szponzorált csatorna

A PORT.hu tv oldali szponzorált csatorna működése:
- a regisztrálatlan, vagy nem belépett felhasználóknak negyedik csatornának jelenik
meg ez a hirdetési típus.
- a belépett felhasználóknak a kedvenc csatornák után jelenik meg abban az esetben,
ha több kedvenc csatornájuk van, mint négy, ha kevesebb, akkor negyedik
csatornának jelenik meg a képen látható módon.

Várt anyagok:
- 300x400 pixeles statikus képek. A képek magassága lehet kisebb is. Maximum 10
kép adható le a műsorok feletti pozícióba, és 10 a műsorok alatti pozícióba. A képek
rotálva jelennek meg.
Leadható hexadeximális színkódok:
-

műsorok háttérszíne
műsorok háttérszíne - amikor az egérmutató felettük van
műsorok időpontjának színe
műsorok időpontjának színe - amikor az egérmutató felettük van
műsorok címének színe
műsorok címének színe - amikor az egérmutató felettük van
műsorok leírásának színe
műsorok leírásának színe - amikor az egérmutató felettük van
epizód címének színe

-

epizód címének színe - amikor az egérmutató felettük van

További előnézet

3 TV nyitó oldal - esti műsorsáv szponzoráció
A várt anyagok paraméterei:
- maximum 160 kByte méretű 700x60-as .jpg, .gif, .png kiterjesztésű képfájlok háttérszín hexadecimális kódja

4 Nyitó oldal – kiemelt TV ajánló
Leadási határidő:
- megjelenés előtt LEGKÉSŐBB 4 NAPPAL
Megjelenés paraméterei:
-

az ajánló kihelyezését a szerkesztőség indokolt esetben megtagadhatja: talk showk,
realityk, párkeresők, 18+ felnőtt tartalom, szappanoperák, a PORT.hu oldalán csak
első szinten feldolgozott csatornák műsorai stb.

-

egy adott műsort negyedéven belül csak egyszer ajánlunk!
az ajánló a program napján kerül ki Szükséges anyagok - kb. 200 karakternyi szöveg
szóközökkel – melyet a megrendelő és a szerkesztőség is alakíthat
általános leírás az adott filmről, sorozatról (nem epizódtartalom!)
nyitó kép (nem logó) – lehetőleg 774x437 pixel, - további képek – minimum 2 db időpont és csatorna név alászínezés színkódja (a hirdetésnek minősülő ajánlót
alászínezéssel különböztetjük meg. RGB/HEX színkód szükséges) – a csatornákat
egyedi színnel különböztetjük meg - vektoros logó (amit rá tudunk tenni a színezett
háttérre, ne legyen körülötte fehér keret, mint pl. a jpg-nél.)

5 Nyitó oldal – kiemelt Kult ajánló, rovatok kiemelt ajánló
Leadási határidő:
- megjelenés előtt LEGKÉSŐBB 4 NAPPAL!!!
Megjelenés paraméterei:
-

az ajánló kihelyezését a szerkesztőség indokolt esetben megtagadhatja: pl. 18+
felnőtt tartalom
az ajánló a program előtt legfeljebb egy héttel előbb kerül ki
kulturális tématikájú műsor kell, hogy legyen

Szükséges anyagok:
- cím és kb. 200 karakternyi szöveg szóközökkel – melyet a megrendelő és a
szerkesztőség is alakíthat
- általános leírás az adott eseményről
- legalább két darab jó minőségű, 16:9 képarányú kép, (pl: 774x437pixel), ami ne az
esemény plakátja, bannere legyen

6 Port nyitó oldal – PR cikk
Megjelenés:
- PORT.hu teljes site (TV rovatnyitó kivételével)
Megjelenés paraméterei:
- a PR cikk a kiadványok szerkesztett tartalmai között elhelyezett, hirdetés felirattal
ellátott hirdetői cím + ajánló (lead) kiemelés, amelynek találati oldala az adott
kiadvány dizájnjában jelenik meg.
Szükséges anyagok:
- PR lead cím: max. 45 karakter szóközökkel

-

PR lead ajánló: max. 160 karakter szóközökkel
PR lead kép: 700x394 px, statikus
a cikk terjedelme nem korlátozott, de egy oldalnál hosszabb nem ajánlott.
leadandó formátum: .doc.
kép(ek), videó elhelyezhető a cikkben. A cikkbe ágyazott kép arány 16:9, javasolt
szélesség 774 px.
a cikkoldalba ágyazott videót előzetesen kérjük feltölteni az indavideo.hu-ra, és a
videóra mutató linket a cikkel együtt kérjük leadni.

