
  

 

 

 

ÚTMUTATÓ A KREATÍVOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 
 

Weben statikus banner kampány futtatásához: 

 

Szükséges anyagok: 

 

Méretek: 728x90, 250x250, 300x250, 160x600, 970x90, 970x250, 300x600, 640x360 px, 300 

KB alatti fájlméretű kép (Interstitialhoz: 600x450 px) 

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing 

 

 

 

Videó banner kampány futtatásához: 

 

Szükséges anyagok: 

 

- hirdető/ügynökség által hosztolt .mp4 videó link (lehetőleg 2MB alatti videó, 30 sec-nél 

rövidebb) 

- landing url, ami a videobanner adott részére történő kattintással előjöhet 

 

Egyedi igények esetén további egyeztetés szükséges (pl. egyedi play gomb, méretek). 

 

Videó banner technikai paraméterei: 

 

Méretek: max. 728x90, 250x250, 300x250, 160x600, 970x90, 970x250, 300x600, 640x360, 

600x450 px-es méretben 

- videobanner esetén a kreatívon kötelező play/pause, hang be/ki gomb elhelyezése is 

- a videobanner loader maximum 2MB és 30 sec méretű videót tölthet be lejátszás közben 

- a videó hosztolásáról a hirdetőnek kell gondoskodnia 

- a bannerek hangot csak felhasználói utasításra (kattintás) adhatnak 

- a DACE portálcsoport felületei a http:// használatáról áttértek a https:// használatára, emiatt a 

kreatív anyagok nem tartalmazhatnak http:// hivatkozást. A leadandó 3rd party adserver 

kódokban illetve html bannerekben https:// hivatkozásokat kell használni. 

- támogatott videó-formátum: mp4 

- maximális videóhossz: 60 mp 

 

 

 



  

 

 

 

Szamárfül banner kampány futtatásához (Habostorta): 

 

Szükséges anyagok: 

 

Méret: 500x500 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing 

(A banner az oldal jobb felső sarkából fog lenyílni.) 

 

 

Fix zónában megjelenő banner kampány futtatásához (Puncs): 

 

Szükséges anyagok: 

 

Méret: 300x300 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing 

 

 

 

Mobil banner kampány futtatásához: 

 

Szükséges anyagok: 

 

Randivonal.hu: 

Méretek: 320x50, 250x250 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing  

 

Újszerelem: 

Méretek: 320x50, 250x250 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing 

 

Habostorta.hu: 

Méretek: 300x250, 480x120 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing 

 

Funpic.hu: 

Méretek: 320x50 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing 



  

 

 

 

 

Izé.hu oldalak: 

Méretek: 320x50, 250x250, 300x250, 480x120 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing 

 

Topclub.hu 

Méretek: 240x360 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif vagy png 

+ landing 

 

 

 

Inspiration 3D banner megjelenéshez (Habostorta): 

 

Szükséges anyagok: 

 

Méretek: 2 db 970x250 px, 150 KB alatti fájlméretű kép 

Formátum: jpg 

+ 2 db landing 

VAGY 

- Méretek: 4 db 970x250 px, 75 KB alatti fájlméretű kép 

Formátum: jpg 

+ 4 db landing 

 

 

Swirl bannerhez: 

 

Szükséges anyagok: 

 

Méretek: 2 db, 600x450 px-es, egyenként 150 KB alatti fájlméretű kép 

Formátum: jpg, png, gif 

+ landing 

 

 

 

Bubble bannerhez: 

 

Szükséges anyagok: 

 

- max. 15 karakteres szöveg 

+ landing 

 



  

 

 

 

Randivonal szponzorációhoz: 

 

1.Szükséges anyagok a grafikus gombhoz: 

 

Méretek: 278x252 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif, png 

+ landing 

 

2.Szükséges anyagok a layerhez: 

 

Méretek: 739x391 px, 300 KB alatti fájlméretű kép  

Formátum: jpg, gif, png 

+ landing 

 

 

 

Napi és alkalmi értesítőkhöz (Randivonal): 

 
Az alkalmi értesítőket azoknak a regisztrált felhasználóknak küldjük ki, akiknek történt valami a 
profiljukon (levelet kaptak, kedvencnek jelölték őket, stb). A napi értesítő pedig minden nap kiküldésre 
kerül, ami az új és az ajánlott társkeresőket tartalmazza. 
 

Szükséges anyagok: 

 

Méret: 570x150 px, 300 KB alatti fájlméretű kép 

Formátum: jpg, gif, png 

+ landing 

 

 

Kapu bannerhez (HÁTTÉR ÁTSZÍNEZÉS): 

 

Szükséges anyagok: 

 

Méret: 1920x1280 px, 300 KB alatti fájlméretű kép 

Formátum: jpg, gif vagy png 

-a tartalom feletti rész magassága 150 px (itt látszik a kapu) 

-a tartalom szélessége 1011 px, amit ki fog takarni a kreatív közepéből 

 

 

Randivonal hírlevélhez: 

 

Szükséges anyagok: 

 

-1 db 110x110 px kép 



  

 

 

 

Formátum: jpg, png 

-350 karakteres szöveg (szóközökkel együtt) 

+ landing 

 

 

Habostorta PR cikkhez: 

 

Szükséges anyagok: 

 

-1-2 db min. 600x450 px kép 

Formátum: jpg, png 

-fél-1 A/4 oldalas szöveg 

+ landing 

 

 

 

Randivonal Blog PR cikkhez: 

 

Szükséges anyagok: 

 

-1-2 db 600x450 px kép 

Formátum: jpg, png 

-fél-1 A/4 oldalas szöveg 

+ landing 

 

 

 

 

Szexrandi Búvóhely menüben történő megjelenéshez: 

 

Szükséges információk: 

 

-hirdető neve: "Xy. Kft” 

-a hirdetés kívánt pozíciója 

-cím 

-max. 190 karakteres szöveg (szóközökkel együtt) 

-landing  

-ár 

-1 db min. 700x500 px kép egyértelmű elnevezéssel, pl.: szexrandihu2pozicio  

Formátum: jpg 

 

 

 



  

 

 

 

 

Viszony Búvóhely menüben történő megjelenéshez:  

 

Szükséges információk: 

 

-hirdető neve: "Xy. Kft” 

-hirdetés kívánt pozíciója 

-cím 

-max. 100 karakteres szöveg (szóközökkel együtt) 

-landing 

-ár 

-1 db min. 700x500 px kép egyértelmű elnevezéssel, pl.: viszonyhu3pozicio  

Formátum: jpg 

 

 

 

eDM-hez: 

 

• Minden eDM-nek tartalmaznia kell: 1db HTML kiterjesztésű fájlt, mely mind a webes 

mind a számítógépre telepített levelező kliensek egységes megjelenése szerint 

megfelelően formázott. Továbbá a kiküldendő eDM HTML-jéhez tartozó képanyagot. 

• Az eDM anyag beküldése: lehetőség szerint az eDM anyagot (HTML+képek) egy zip 

fájlba csomagolva, e-mail mellékletként csatolva küldjék el részünkre, megjelölve az 

eDM pontos tárgyát és azon személyek e-mail címét, akiknek tesztet kell küldenünk az 

elkészült eDM-ről. 

• Az eDM feladója minden esetben a saját adatbázisunk neve lehet, a hirdető neve nem 

szerepelhet a feladónál. 

• Az eDM-ek mérete: max. 600-800 px széles lehet, magassága viszont nincs 

korlátozva. 

HTML fájl formázása:  

(a különböző e-mail kliensekben való egységes megjelenés érdekében) 

A HTML fájl formázását a lehető legkevesebb stílus formázással (style=””,<style>, stb.) 

érdemes megoldani, egyben törekedni a lehető legegyszerűbb formázásra, akár DIV-es, akár 

táblázatos formában épül fel a fájl. 

Stílusok használatakor a <style> ... </style> tag-ben történő stílus definiálás kerülendő, mert a 

webes levelezők (pl.: GoogleMail) nem értelmezik. Helyettesíthető az adott html tag style=" 

... " elemmel történő formázásával, illetve html formázással (<font color=”#45FF35”> … 



  

 

 

 

</font>,  <b> .. </b>, stb.). 

A jó megjelenés érdekében a fájl (és a html tartalom) UTF-8  as kódolása szükséges. 

 

 
 


