2. Технічні вимоги до оформлення матеріалів для розміщення в 2GIS (Дніпро, Одеса, Харків)
Тип розміщеної
інформації
Банер в рубриці

Подвійний банер в
рубриці

Технічні вимоги

Зразок інформації

Розмір: 270 на 32 пікселів
Колір: 256
Формат: png, анімація
заборонена
Розмір: 270 на 64 пікселів
Колір: 256
Формат: png, анімація
заборонена

Опис позиції
КОНТЕКСТНІ ПОЗИЦІЇ
Банер зупиняє на собі увагу потенційних клієнтів і помітно виділяє вас на фоні списку всіх фірм
рубрики.

Коментар до фірми

Максимальний об'єм: 920 символів (включаючи пропуски і розділові знаки)

Рекламне
посилання

Довжина аліаса (видимої частини посилання) — не більше 35 символів.
Довжина всього посилання - не більше 1024 символів

Мікрокоментар в
рубриці
Підключення
банера в рубрику

Максимальний обсяг мікрокоментаря — 70 символів.

Підключення
подвійного банера
в рубрику (ПК)
Підключення
мікрокоментаря в
рубрику

Пріоритет в
рубриці 1-12-го
порядку для
одинарного банера
в рубриці
Пріоритет в
рубриці 1-7-го
порядку для
подвійного банера
в рубриці
Оголошення в
рубриці (рубрика
без
рекламодавців),

Максимальний обсяг мікрокоментаря — 70 символів.

Обсяг: заголовок 35 символів, текст 70 символів (включаючи пробіли та
розділові знаки)

Банер збільшеного розміру — зупиняє на собі увагу потенційних клієнтів і помітно виділяє вас
на фоні списку всіх фірм рубрики.

Коментар дозволяє пояснити клієнтові, чим ви відрізняєтеся від усіх конкурентів. Розміщується
без прив'язки до рубрик.
Посилання на зовнішній інтернет-ресурс, який містить інформацію про компанію, товар, будьякої акції і т.д. Розташовується під посиланням на сайт вашої компанії і може вести як на певні
сторінки, так і на інші джерела. Текст посилання може бути будь-яким. Відображається у всіх
ваших рубриках. Розміщується без прив'язки до рубрик.
Мікрокомментарій — це текстовий блок під назвою компанії, відображається в результатах
пошуку. Видно всім при закритій картці компанії.
Дозволяє залучити потенційних клієнтів до кількох чи всіх напрямків вашої діяльності.
Рекламний матеріал може бути відмінним від рекламного матеріалу в пакеті. Таким чином,
можливо створювати під рубрику індивідуальний матеріал, використовувати правильне
посилання. Підключається в рубрику, відмінну від рубрики, обраної в пакеті «Все включено».
Дозволяє залучити потенційних клієнтів до кількох чи всіх напрямків вашої діяльності.
Рекламний матеріал може бути відмінним від рекламного матеріалу в пакеті. Таким чином,
можливо створювати під рубрику індивідуальний матеріал, використовувати правильне
посилання. Підключається в рубрику, відмінну від рубрики, обраної в пакеті «Все включено +».
Дозволяє залучити потенційних клієнтів до кількох чи всіх напрямків вашої діяльності.
Рекламний матеріал може бути відмінним від рекламного матеріалу в пакеті. Таким чином,
можливо створювати під рубрику індивідуальний матеріал, використовувати правильне
посилання. Підключається в рубрику, відмінну від рубрики, обраної в пакеті «Все включено»
(«Все включено +»). Рекламний матеріал — це текстовий блок під назвою компанії,
відображається в результатах пошуку. Видно всім при закритій картці компанії.
Пріоритет в рубриці дозволяє розмістити банер, а, отже, і всю рекламну інформацію, над
загальним алфавітним списком в обраній рекламодавцем рубриці. При її відкритті компанію
рекламодавця будуть бачити в числі перших! Пріоритет особливо ефективний у разі, якщо в
рубриці велика кількість фірм, а назва компанії рекламодавця починається з останніх букв
алфавіту. Чим вище рівень пріоритету, тим ваша компанія вище в списку.
Пріоритет в рубриці дозволяє розмістити подвійний банер, а, отже, і всю рекламну інформацію,
над загальним алфавітним списком в обраній рекламодавцем рубриці. При її відкритті
компанію рекламодавця будуть бачити в числі перших! Пріоритет особливо ефективний у разі,
якщо в рубриці велика кількість фірм, а назва компанії рекламодавця починається з останніх
букв алфавіту.
Це текстовий блок, що складається з заголовка і основного тексту. Завжди розташований над
списком всіх фірм певної рубрики. В оголошенні ви можете вказати основну перевагу компанії
або інформацію про акцію, написати назву вашої унікальної послуги або товару, або
прорекламувати конкретний напрям вашої діяльності. В одній рубриці може бути тільки два

Оголошення в
рубриці (рубрика з
рекламодавцями),
оголошення 1-10-го
порядку в рубриці
Додаткова рубрика
понад 5
безкоштовних
Вигідні покупки з
2GIS
Логотип на карті у
всіх масштабах в
одній рубриці

рекламодавця з цією позицією. Рекламодавці міняються місцями по черзі. Вартість оголошення
визначається максимальним проданим пріоритетом в рубриці.

Заголовок — до 70 символів; блок "Умови надання" — до 300 символів.
Обов'язково вказати термін дії акції.
Розмір:
- 75 на 75 пікселів,
- 75 на 90 пікселів,
- 90 на 75 пікселів,
- 110 на 50 пікселів,
- 110 на 61 піксель
- 125 на 30 пікселів,
- 125 на 54 пікселя,
- 125 на 70 пікселів.

Коментар або стаття з рекламного пакету за замовчуванням можуть відображатися максимум в
5 безкоштовних рубриках. Ви можете придбати додаткову рубрику понад 5 безкоштовних. Це
рубрика, в якій відображатиметься коментар або стаття для посилення присутності серед
конкурентів у ваших інших сферах діяльності.
Ваші самі привабливі пропозиції будуть оформлені у вигляді купона, розташованого поруч з
назвою вашої компанії в довіднику. Необхідно вказати розмір знижки, умови та строки акції.
Міні-макет на карті в будь-якому масштабі в одній рубриці 3-го рівня. Прикріплюється до будівлі
компанії, відображається на карті під час входу в рубрики третього рівня зазначеної рубрики 3го рівня. Це покажчик, по якому ваші клієнти бачать розташування фірми на карті. При клацанні
на логотип відкривається персональна сторінка у вікні довідника. Логотип відображається на
карті у всіх можливих масштабах.
Розміщується без прив'язки до рубрик.

Колір: 256
Формат: png, gif, анімація
заборонена

Рекламна стаття

Обсяг: 1 лист
Розмір: до 120 Кб без
скриптів, без flashелементів
Формат: chm, анімація
заборонена

Контекстний
модуль під вікном
довідника

Розмір: 319 на 57 пікселів
Колір: 256
Формат: png, gif, анімація
заборонена

Рекламна стаття до 120 Кб. Рекламна стаття дозволить не тільки розповісти про вас більше,
але і показати, як виглядають ваші товари або послуги. Розміщується без прив'язки до рубрик.

МЕДІЙНО-КОНТЕКСТНІ ПОЗИЦІЇ
Банер збільшеного розміру, який видно відразу після вибору користувачем рубрики. На цій
позиції може розміщуватися всього 1 рекламодавець. При кліку на банер розкриється картка
вашої компанії.

Логотип на карті у
всіх масштабах в
рубриці 1-го рівня,
Логотип на карті в
детальних
масштабах у всіх
рубриках

Розмір:
- 75 на 75 пікселів,
- 75 на 90 пікселів,
- 90 на 75 пікселів,
- 110 на 50 пікселів,
- 110 на 61 піксель
- 125 на 30 пікселів,
- 125 на 54 пікселя,
- 125 на 70 пікселів

Формат: png, gif, анімація
заборонена

Логотип на карті в детальних масштабах у всіх рубриках: міні-макет, який прикріплюється
до будівлі компанії. Це покажчик, по якому ваші клієнти бачать розташування фірми на карті.
Після клацання на логотип відкривається персональна сторінка у вікні довідника. Логотип
відображається на карті в детальних масштабах. Такий логотип з'являється на карті в
детальних масштабах, коли чітко вирізняються назви вулиць і номери будинків (відповідає
верхній половині масштабної лінійки, яка розташована в лівому верхньому кутку карти). В
оглядових масштабах (район, місто) логотип непомітний. Розміщується без прив'язки до
рубрик.

Розмір: 392 на 64 пікселя
Формат: HTML5

Розташований в спеціальній виділеній області в лівому нижньому кутку екрану при виборі
рубрики на 2gis.ua.

Для медійної видачі
виготовляється 2 макета:
•
304 на 530
пікселів (нижні 100
пікселів не повинні
бути зайняті
інформацією, так
як можуть бути
обрізані до 430
пікселів по висоті
карткинерекламодавця,
HTML5;
•
392 на 64 пікселя,
HTML5.

Розташований в спеціальній виділеній області в правій частині екрана при виборі рубрики на
2gis.ua. Висота МКБ в медійній видачі може варіюватися від 430 до 530 пікселів, залежно від
того яка картка поруч з ним - рекламодавця або нерекламодавця.

Колір: 256

Медійноконтекстний банер

Тематична добірка

Логотип на карті у всіх масштабах в рубриці 1-го рівня: міні-макет, який прикріплюється до
будівлі компанії, і відображається на карті під час заходу в рубрики третього рівня зазначеної
рубрики 1-го рівня. Це покажчик, по якому ваші клієнти бачать розташування фірми на карті.
Після клацання на логотип відкривається персональна сторінка в вікні довідника. Логотип
відображається на карті у всіх можливих масштабах. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Обсяг: 75 символів (включаючи пробіли та розділові знаки)

При кожному запуску 2GIS в початковому вікні довідника може відображатися одна з найбільш
актуальних для даного міста тематичних добірок. Товари або послуги з неї в цей час найбільш
актуальні для великої частини користувачів 2GIS. Розміщується без прив'язки до рубрик.
МЕДІЙНІ ПОЗИЦІЇ

Smart-банер

Формат: gif, jpeg, png,
HTML5 (Див. п. Додаткові
вимоги до HTML5-банеру).
Розмір: 300 на 250 пікселів.
Вага банера: не більше 1
Мб.
Кольори: 256, індексовані/
24 біт.
Прозорість: недопустима.
Дозвіл при підготовці
макетів: 72 dpi.
Анімація: допустима.

Відображається на вільних місцях Сторінки результатів пошуку. Розміщується без прив'язки до
рубрик. На цій позиції в Дніпрі розміщується до 10 рекламодавців, в Донецьку, Одесі, Харкові —
2 рекламодавці.

Банер-хмарочос

Розмір: 298 на 550 пікселів
Формат: png, gif, анімація
заборонена

З'являється після завантаження програми і залишається на моніторі комп'ютера до моменту
пошуку в довіднику. Його бачать всі користувачі 2GIS незалежно від того, що вони зібралися
шукати в довіднику. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Реклама в друці

Розмір: 720 на 300 пікселів
Колір: 600
Формат: png, gif, з білим
фоном, анімація
заборонена

Видно всім користувачам в момент попереднього перегляду або друку фрагмента карти.
Розміщується без прив'язки до рубрик.

Рекламний модуль
у вікні карти

Розмір: 152 на 32 пікселя
Колір: 256
Формат: png, gif, анімація
заборонена
Розмір для модуля на
стартовій заставці: 540 на
264 пікселів

Розташований в спеціальній виділеній області в правому нижньому кутку екрану.
«Пролистувати» модулі можна, клацаючи по ним правою кнопкою миші. Варіант банера,
видимий користувачеві протягом всього періоду роботи з довідником і картою. Розміщується
без прив'язки до рубрик.
Видно всім користувачам в момент запуску програми. Найбільша рекламна площа в 2GIS. У
вартість входить рекламна стаття. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Рекламний модуль
на стартовій
заставці

Колір: 256

Рекламний модуль
на фінальній
заставці

Формат: png, gif, анімація
заборонена
Розмір для модуля на
фінішній заставці: 330 на
210 пікселів

Видно всім користувачам в момент закриття програми. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Колір: 256
Формат: png, gif, анімація
заборонена
Рекламний модуль
під вікном
довідника

Розмір: 319 на 57 пікселів
Колір: 256
Формат: png, gif, анімація
заборонена

Розташований в спеціальній виділеній області в лівому нижньому кутку екрану.
«Перелистувати» модулі можна, клацаючи по ним правою кнопкою миші. Найбільший за
площею варіант банера, видимий користувачеві протягом всього періоду роботи з довідником і
картою. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Старт в онлайнверсії

Старт в онлайнверсії (з відео)

Формат: gif, jpeg, png,
HTML5 (Див. п. Додаткові
вимоги до HTML5-банеру)
Розмір: 460 на 160 пікселів.
Вага банера: не більше 1
Мб.
Кольори: 256, індексовані /
24 біт.
Прозорість: недопустима.
Дозвіл при підготовці
макетів: 72 dpi.
Анімація: допустима.
Позиція складається з 3
рекламних матеріалів
1. Стартова заставка
Формат: gif, jpeg, png
Розмір: 460 на 160 пікселів
Розмір на виході: 460 на
160 пікселів.
Анімація заборонена
2. Рекламний матеріал в
формі відеоролика
Розмір: 640 на 480 пікселів
(4:3)
Формати відео:
mp4. Кодеки: avc1.42E01E,
mp4a.40.2
webm. Кодеки: vp8, vorbis
ogg. Кодеки: theora, vorbis
Частота кадрів (FPS): 30
Максимальна вага файлу:
2-3 Мб
Аудіобітрейт: 80-100
кбіт/сек
Рівень гучності: не більше
30 дБ
Загальний бітрейт: 480-590
кбіт/сек
Хронометраж — не більше
30 секунд
3. Фінальна заставка
Формат: png
Розмір: 640 на 480 пікселів
Посилання переходу при
кліку на фінальний слайд:
посилання може містити
UTM-мітку* (це ж посилання
використовується в
«посиланні», що
знаходиться в панелі
управління відео)

Видно всім користувачам при вході на 2gis.ua. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Видно всім користувачам при вході на 2gis.ua. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Міні-логотип,
Додатковий мінілоготип на карті

Логотип в профілі
рекламованого
підприємства
(мобільна і онлайнверсія)

Розміри стилізованого
логотипу — 20 на 20, 28 на
28 і 40 на 40 пікселів, з
білою обведенням і
захисним інтервалом по 1
пікселю з кожного боку,
логотип повинен бути
вписаний в коло.
Формат: png
Текст — 25 символів, 1
рядок
Розмір: 168 на 168 пікселів.
Розмір області окружності
повинен бути не менше ніж
200 на 200 пікселів.
Важливо! Це розмір
окружності, в яку має бути
вписано зображення, а не
квадратної зони
Формат: png, jpg, gif,
Анімація заборонена
Обсяг: до 25 Мб

СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
Стилізований логотип компанії-рекламодавця, розміщений в карті міста на будівлі, де
знаходиться офіс компанії. При наведенні на міні-логотип або відразу на карті (за наявності
місця) з'являється рекламний матеріал рекламодавця (назва компанії). При кліку на мінілоготип відкривається картка філії.
Показуються на карті при будь-якому запиту користувача або навіть при простому перегляді
карти, що дає широке охоплення аудиторії рекламодавцю.
Видимість на карті міні-логотипів залежить від zoom level користувача на карті, а також від кута
перегляду будівлі (в разі ПК і мобільної версії) і ряду інших чинників.
У разі наявності на карті в одній будівлі 2 міні-логотипів — рекламного та нерекламного, —
пріоритет буде відданий рекламному міні-логотипу.
Розміщується без прив'язки до рубрик.
Логотип в профілі рекламованого підприємства — іміджева графічна рекламна позиція в картці
рекламодавця, що підвищує впізнаваність рекламодавця. Складається з логотипу компанії і
фону, на якому розташовується логотип. Видно при закритій і відкритій картці компанії. У
відкритій картці розташований у верхній частині.

*Замовник має право включити UTM-мітку для збору статистики переходів на сайт. Збір статистики переходів на сайт здійснюється замовником самостійно.
Додаткові вимоги до HTML5-банеру
•
Банер повинен бути підготовлений в програмі Google Web Designer як оголошення системи DoubleClick, у вигляді локально опублікованого zip-архіву. Далі його потрібно переконвертувати
через наш конвектор http://bannerbuilder.docomoz.com/converter.php
•
Отриманий HTML5-файл, вагою менше 1000 Кб передається на перевірку і далі на розміщення.
•
У підсумковому файлі HTML5 в якості префікса URL переходу повинна бути вказана змінна %%CLICK_URL_ESC%%
•
У макеті повинен бути використаний метод polite-load, а в якості статичного зображення на момент завантаження використана початкова сцена з макету
•
Банер повинен відповідати вимогам недоторканності персональної інформації користувачів, зокрема, не допускається застосування SharedObject і LocalConnection, забороняється доступ до
мікрофона і відеокамери, забороняється доступ до системного буферу обміну (System.setClipboard), код банера повинен бути відкритим (не допускається обфускація).
Зверніть увагу: у випадках коли банер готується в інших програмах, на виході повинен бути один файл. Всі зображення повинні бути інтегровані в HTML5-банер у вигляді бінарного коду з кодуванням
base64.

Технічні вимоги до оформлення матеріалів для розміщення в 2GIS (Київ)
Тип
розміщуваної
інформації
Банер в
рубриці
Коментар до
фірми
Рекламне
посилання

Технічні вимоги

Зразок інформації

КОНТЕКСТНЫЕ ПОЗИЦИИ
Розмір: 270 на 32 пікселів
Колір: 256
Формат: png, анімація заборонена
Максимальний об'єм: 920 символів (включаючи пропуски і розділові знаки)
Довжина аліаса (частини посилання, яка відображається) — не більше 35 символів.
Довжина всього посилання — не більше 1024 символів

Оголошення

Мікрокоментар

Максимальний обсяг мікрокоментаря — 70 символів.

Пріоритет в
рубриці 2, 3-го
порядку для
одинарного
банера в
рубриці
Додаткова
рубрика понад
5
безкоштовних
Вигідні покупки
з 2GIS

Заголовок — до 70 символів; блок "Умови надання" — до 300 символів. Обов'язково вказати термін дії
акції.

Опис позиції

Банер зупиняє на собі увагу потенційних клієнтів і помітно виділяє вас на фоні
списку всіх фірм рубрики.
Коментар дозволяє пояснити клієнтові, чим ви відрізняєтеся від усіх конкурентів.
Розміщується без прив'язки до рубрик.
Посилання на зовнішній інтернет-ресурс, який містить інформацію про компанію,
товар, будь-якої акції і т.д. Розташовується під посиланням на сайт вашої
компанії і може вести як на певні сторінки, так і на інші джерела. Текст
посилання може бути будь-яким. Відображається у всіх ваших рубриках.
Розміщується без прив'язки до рубрик.
Оголошення — рекламний блок відображається в результатах пошуку, в картці
організації-нерекламодавця і містить пропозицію організації з тієї ж сфери
діяльності. Відображення рекламного блоку протягом терміну надання Послуг,
узгодженого Сторонами в Бланку замовлення на Розміщення реклами,
здійснюється в Додатках відповідно до алгоритму пошуку, заданим в Продуктах
2GIS, який може враховувати набутий Замовником пріоритет, рубрики
знаходження рекламованого підприємства, розташування Замовника щодо
організації-нерекламодавця/споживача та інші фактори. В результаті чого
Виконавець не гарантує відображення рекламного блоку в Додатках і його
терміни.
Мікрокомментар — це текстовий блок під назвою компанії, відображається в
результатах пошуку. Видно всім при закритій картці компанії.
Пріоритет в рубриці дозволяє розмістити банер, а, отже, і всю рекламну
інформацію, над загальним алфавітним списком в обраній рекламодавцем
рубриці. При її відкритті компанію рекламодавця будуть бачити в числі перших!
Пріоритет особливо ефективний у разі, якщо в рубриці велика кількість фірм, а
назва компанії рекламодавця починається з останніх букв алфавіту. Чим вище
рівень пріоритету, тим ваша компанія вище в списку.
Коментар або стаття з рекламного пакету за замовчуванням можуть
відображатися максимум в 5 безкоштовних рубриках. Ви можете придбати
додаткову рубрику понад 5 безкоштовних. Це рубрика, в якій відображатиметься
коментар або стаття для посилення присутності серед конкурентів у ваших
інших сферах діяльності.
Ваші самі привабливі пропозиції будуть оформлені у вигляді купона,
розташованого поруч з назвою вашої компанії в довіднику. Необхідно вказати
розмір знижки, умови та строки акції.

Рекламна
стаття

Обсяг: 1 лист
Розмір: до 120 Кб без скриптів, без flash-елементів
Формат: chm, анімація заборонена

Рекламна стаття до 120 Кб. Рекламна стаття дозволить не тільки розповісти про
вас більше, але і показати, як виглядають ваші товари або послуги.
Розміщується без прив'язки до рубрик.

Контекстний
модуль під
вікном
довідника
Логотип на
карті у всіх
масштабах в
рубриці 1-го
рівня VIP,
Логотип на
карті у всіх
масштабах в
одній рубриці

Розмір: 319 на 57 пікселів
Колір: 256
Формат: png, gif, анімація заборонена

Банер збільшеного розміру, який видно відразу після вибору користувачем
рубрики. На цій позиції може розміщуватися всього 1 рекламодавець. При кліку
на банер розкриється картка вашої компанії.

Розмір:
- 75 на 75 пікселів,
- 75 на 90 пікселів,
- 90 на 75 пікселів,
- 110 на 50 пікселів,
- 110 на 61 піксель
- 125 на 30 пікселів,
- 125 на 54 пікселя,
- 125 на 70 пікселів

Логотип на карті у всіх масштабах в рубриці 1-го рівня: міні-макет, який
прикріплюється до будівлі компанії, і відображається на карті під час входу в
рубрики третього рівня зазначеної рубрики 1-го рівня. Це покажчик, по якому
ваші клієнти бачать розташування фірми на карті. Після клацання на логотип
відкривається персональна сторінка у вікні довідника. Логотип відображається
на карті у всіх можливих масштабах. Розміщується без прив'язки до рубрик.

МЕДІЙНО-КОНТЕКСТНІ ПОЗИЦІЇ

Колір: 256
Формат: png, gif, анімація заборонена

Медійноконтекстний
банер,

Розмір: 392 на 64 пікселя
Формат: HTML5

Логотип на карті у всіх масштабах в одній рубриці: міні-макет на карті в будьякому масштабі в одній рубриці 3-го рівня. Прикріплюється до будівлі компанії,
відображається на карті під час входу в рубрики третього рівня зазначеної
рубрики 3-го рівня. Це покажчик, по якому ваші клієнти бачать розташування
фірми на карті. Після клацання на логотип відкривається персональна сторінка у
вікні довідника. Логотип відображається на карті у всіх можливих масштабах.
Розміщується без прив'язки до рубрик.

Розташований в спеціальній виділеної області в лівому нижньому кутку екрану
при виборі рубрики на 2gis.ua.

Медійноконтекстний
банер VIP

Тематична
добірка

Для медійної видачі виготовляється 2 макета:
•
304 на 530
пікселів
(нижні 100
пікселів не
повинні
бути зайняті
інформаціє
ю, так як
можуть бути
обрізані до
430 пікселів
по висоті
карткинерекламод
авця,
HTML5;
•
392 на 64
пікселя,
HTML5.
Обсяг: 75 символів (включаючи пробіли та розділові знаки)

Розташований в спеціальній виділеній області в правій частині екрана при
виборі рубрики на 2gis.ua. Висота МКБ в медійній видачі може варіюватися від
430 до 530 пікселів, залежно від того яка картка поруч з ним — рекламодавця
або нерекламодавця.

При кожному запуску 2GIS в початковому вікні довідника може відображатися
одна з найбільш актуальних для даного міста тематичних добірок. Товари або
послуги з неї в цей час найбільш актуальні для великої частини користувачів
2GIS. Розміщується без прив'язки до рубрик.
МЕДІЙНІ ПОЗИЦІЇ

Smart-банер

Формат: gif, jpeg, png, HTML5 (Див. п. Додаткові
вимоги до HTML5-банеру).
Розмір: 300 на 250 пікселів.
Вага банера: не більше 1 Мб.
Кольори: 256, індексовані/24 біт.
Прозорість: недопустима.
Дозвіл при підготовці макетів: 72 dpi.
Анімація: допустима.

Відображається на вільних місцях Сторінки результатів пошуку. Розміщується
без прив'язки до рубрик. На цій позиції може розміщуватися 1 рекламодавець.

Банерхмарочос,
Банерхмарочос VIP

Розмір: 298 на 550 пікселів
Формат: png, gif, анімація заборонена

З'являється після завантаження програми і залишається на моніторі комп'ютера
до моменту пошуку в довіднику. Його бачать всі користувачі 2GIS незалежно від
того, що вони зібралися шукати в довіднику. Розміщується без прив'язки до
рубрик.

Реклама в
друці, Реклама
в друці VIP

Розмір: 720 на 300 пікселів
Колір: 600
Формат: png, gif, з білим фоном, анімація
заборонена

Видно всім користувачам в момент попереднього перегляду або друку
фрагмента карти. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Рекламний
модуль у вікні
карти,
Рекламний
модуль у вікні
карти VIP
Рекламний
модуль на
стартовій
заставці,
Рекламний
модуль на
стартовій
заставці VIP
Рекламний
модуль на
фінальній
заставці,
Рекламний
модуль на
фінальній
заставці VIP

Розмір: 152 на 32 пікселя
Колір: 256
Формат: png, gif, анімація заборонена

Розташований в спеціальній виділеній області в правому нижньому кутку екрану.
«Перелистувати» модулі можна, клацаючи по ним правою кнопкою миші. Варіант
банера, видимий користувачеві протягом всього періоду роботи з довідником і
картою. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Розмір для модуля на стартовій заставці: 540 на
264 пікселів

Видно всім користувачам в момент запуску програми. Найбільша рекламна
площа в 2GIS. У вартість входить рекламна стаття. Розміщується без прив'язки
до рубрик.

Рекламний
модуль під
вікном
довідника,
Рекламний
модуль під
вікном
довідника VIP
Старт в
онлайн-версії,
Старт в
онлайн-версії
VIP

Розмір: 319 на 57 пікселів

Старт в
онлайн-версії
(з відео),
Старт в
онлайн-версії
(з відео) VIP

Колір: 256
Формат: png, gif, анімація заборонена
Розмір для модуля на фінішній заставці: 330 на 210
пікселів

Видно всім користувачам в момент закриття програми. Розміщується без
прив'язки до рубрик.

Колір: 256
Формат: png, gif, анімація заборонена

Колір: 256

Розташований в спеціальній виділеній області в лівому нижньому кутку екрану.
«Перелистувати» модулі можна, клацаючи по ним правою кнопкою миші.
Найбільший за площею варіант банера, видимий користувачеві протягом всього
періоду роботи з довідником і картою. Розміщується без прив'язки до рубрик.

Формат: png, gif, анімація заборонена
Формат: gif, jpeg, png, HTML5 (Див. п. Додаткові
вимоги до HTML5-банеру)
Розмір: 460 на 160 пікселів.
Вага банера: не більше 1 Мб.
Кольори: 256, індексовані/24 біт.
Прозорість: недопустима.
Дозвіл при підготовці макетів: 72 dpi.
Анімація: допустима.
Позиція складається з 3 рекламних матеріалів
1. Стартова заставка
Формат: gif, jpeg, png
Розмір: 460 на 160 пікселів
Розмір на виході: 460 на 160 пікселів.
Анімація заборонена
2. Рекламний матеріал в формі відеоролика
Розмір: 640 на 480 пікселів (4: 3)
Формати відео:
mp4. Кодеки: avc1.42E01E, mp4a.40.2
webm. Кодеки: vp8, vorbis
ogg. Кодеки: theora, vorbis

Видно всім користувачам при вході на 2gis.ua. Розміщується без прив'язки до
рубрик.

Видно всім користувачам при вході на 2gis.ua. Розміщується без прив'язки до
рубрик.

Частота кадрів (FPS): 30
Максимальна вага файлу: 2-3 Мб
Аудіобітрейт: 80-100 кбіт/сек
Рівень гучності: не більше 30 дБ
Загальний бітрейт: 480-590 кбіт/сек
Хронометраж — не більше 30 секунд
3. Фінальна заставка
Формат: png
Розмір: 640 на 480 пікселів
Посилання переходу при кліку на фінальний слайд:
посилання може містити UTM-мітку* (це ж
посилання використовується в «посиланні», що
знаходиться в панелі управління відео)
СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
Міні-логотип,
Додатковий
міні-логотип на
карті

Розміри стилізованого логотипу — 20 на 20, 28 на
28 і 40 на 40 пікселів, з білим обведенням і
захисним інтервалом по 1 пікселю з кожного боку,
логотип повинен бути вписаний в коло.
Формат: png
Текст - 25 символів, 1 рядок

Логотип в
профілі
рекламованого
підприємства
(мобільна і
онлайн-версія)

Розмір: 168 на 168 пікселів. Розмір області
окружності повинен бути не менше ніж 200 на 200
пікселів. Важливо! Це розмір окружності, в яку має
бути вписано зображення, а не квадратної зони
Формат: png, jpg, gif, анімація заборонена
Обсяг: до 25 Мб

Стилізований логотип компанії-рекламодавця, розміщений в карті міста на
будівлі, де знаходиться офіс компанії. При наведенні на міні-логотип або відразу
на карті (за наявності місця) з'являється рекламний матеріал рекламодавця
(назва компанії). При кліку на міні-логотип відкривається картка філії.
Показуються на карті при будь-якому запиті користувача або навіть при
простому перегляді карти, що дає широке охоплення аудиторії рекламодавцю.
Видимість на карті міні-логотипів залежить від zoom level користувача на карті, а
також від кута перегляду будівлі (в разі ПК і мобілки) і ряду інших чинників.
У разі наявності на карті в одній будівлі 2 міні-логотипів — рекламного та
нерекламного, — пріоритет буде відданий рекламному міні-логотипу.
Розміщується без прив'язки до рубрик.
Логотип в профілі рекламованого підприємства — іміджева графічна рекламна
позиція в картці рекламодавця, що підвищує впізнаваність рекламодавця.
Складається з логотипу компанії і фону, на якому розташовується логотип.
Видно при закритій і відкритій картці компанії. У відкритій картці розташований у
верхній частині.

* Замовник має право включити UTM-мітку для збору статистики переходів на сайт. Збір статистики переходів на сайт здійснюється замовником самостійно.

Додаткові вимоги до HTML5-банеру
•
Банер повинен бути підготовлений в програмі Google Web Designer як оголошення системи DoubleClick, у вигляді локально опублікованого zip-архіву. Далі його
потрібно переконвертувати через наш конвектор http://bannerbuilder.docomoz.com/converter.php
•
Отриманий HTML5-файл, вагою менше 1000 Кб передається на перевірку і далі на розміщення.
•
У підсумковому файлі HTML5 у якості префікса URL переходу повинна бути вказана змінна %%CLICK_URL_ESC%%
•
У макеті повинен бути використаний метод polite-load, а в якості статичного зображення на момент завантаження використана початкова сцена з макета
•
Банер повинен відповідати вимогам недоторканності персональної інформації користувачів, зокрема, не допускається застосування SharedObject і
LocalConnection, забороняється доступ до мікрофона і відеокамери, забороняється доступ до системного буферу обміну (System.setClipboard), код банера
повинен бути відкритим (не допускається обфускація).

Зверніть увагу: у випадках коли банер готується в інших програмах, на виході повинен бути один файл. Всі зображення повинні бути інтегровані в HTML5-банер у вигляді бінарного коду з кодуванням
base64.

