
Технически изисквания за публикуване на рекламни форми в онлайн 
изданията на  Икономедиа АД

Готовите рекламни форми могат да бъдат статични или анимирани във файлов формат 
.JPEG, .GIF или Flash.

Готовите рекламни форми, изработени в Macromedia Flash, се публикуват във формат 
.SWF за Flash Player 7, 8 или 9. Необходимо е да се изпратят: 

 работните файлове с разширение .FLA; 

 използваните във файла шрифтове; 

 SWF файл за Flash Player 7, 8 или 9, съобразен с размера в KB, според изискванията за 
съответната рекламна форма по Тарифа.

Икономедиа АД вгражда във Флаш банерите следния код за следене на статистиката:

on (release) {

    getURL("http://b.economedia.bg/clickban.php?banorderposid=" + _root.banorderposid, 
"_blank");

}

Ако клиента не желае да предостави ФЛА файл-а за вграждане на упоменатия по-горе код 
от Икономедиа АД, рекламодателя се ангажира сам да вгради кода на своя отговорност.

Ако клиента не желае да предостави .FLA файл или сам да вгради кода за статистика, 
Икономедиа АД не се ангажира с предоставянето на такава.

Рекламните форми във Flash формат не може да съдържат звук, освен в случаите когато 
се публикуват нестандартни Rich Media банери.

 Икономедиа АД си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми, които 
са с бързо сменящи се кадри,  наситеност над приемливата, съдържащи изключително 
бързо действие и различни ефекти. 

Банерите не могат да съдържат код с обръщения към други сървъри и връзки, освен 
служебнозалаганите от Икономедиа АД, или освен изрично одобрените от Икономедиа 
АД. 



 Всички стандартни банери, публикувани в сайтовете на Икономедиа АД задължително 
трябва да бъдат електронна препратка към интернет сайт на рекламодателя или 
продукта, или услугата, които се рекламират. Не се допуска публикуването на стандартни 
банери, които не са активна електронна препратка. 
 
В случаите, когато клиента няма собствен интернет сайт или промоционална страница, 
Икономедиа АД предоставя на клиента хостинг на HTML или PDF страница на собствен 
сървър. Размерът на страницата не трябва да надвишава 1 MB.

В случаите, в които рекламодателя желае неговата страница да бъде хоствана на сървър 
на Икономедиа АД, е длъжен да предостави страницата 3 (три) дни преди старта на 
рекламната кампания.

Изисквания към съдържанието на рекламните банери 

 Не се допуска публикуване на рекламни банери с подвеждащо съдържание, например 
наподобяващи Windows/Mac/Unix системни съобщения, диалогови прозорци, части от 
съдържанието на сайтовете на Икономедиа АД и др. 

 Не се допуска банерите да съдържат графики, които симулират интерактивност 
(падащи менюта, полета за търсене и др.), без такава функционалност реално да 
съществува. 

 Всички реклами задължително се отварят в нов прозорец. 

Технически изисквания за видео банери 

Видео банерите се състоят от:
.swf файл

− .fla файл - изходен файл на банера
 -    .flv файл - видео файла на банера 

Задължително трябва да има бутони Play, Pause, Stop и Mute.
Видео файлът трябва да се зарежда и изпълнява само при изрично натискане
на бутон Play в банера от потребителя.

.swf файла се доставя от банерната система
 - в него е вграден статично адреса към .flv видео файла
 - в него е вградена и връзка, която отчита кликовете върху банера

.flv файлът може да се достави от сървър на рекламодателя или от сървър
на Икономедиа АД

Ограничението за размера на .flv видео файла е 3 MB.
Ограниченията за размера на .swf банера са същите, както при стандартните Flash банери 
по тарифа.


