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• H1
◦ rozmery: 680 x 150 px

◦ umiestnenie: úvodná stránka (index), vrchná časť,
- viditeľná ihneď pri návšteve stránky

• P1
◦ rozmery: odp.: 250 x 60 px, max: 250 x 140 px

◦ umiestnenie: všetky stránky, informačný panel,
- po pravej strane od obsahu v štandardnom zobrazení,
- ako vysúvací stĺpec na mobilných zariadeniach

• P2
◦ rozmery: odp.: 110 x 45 px, max: 240 x 80 px

◦ umiestnenie: všetky stránky, informačný panel,
- po pravej strane od obsahu v štandardnom zobrazení,
- ako vysúvací stĺpec na mobilných zariadeniach

• S1
◦ rozmery: 685 x 60 px

◦ umiestnenie: podstránky prvej úrovne, v zozname položiek,
- vložený uprostred výpisu položiek

• S2
◦ rozmery: 468 x 60 px

◦ umiestnenie: podstránky prvej úrovne, v zozname položiek,
- vložený uprostred výpisu položiek

• B1
◦ rozmery: odp.: 685 x 60 px, max: 685 x 120 px

◦ umiestnenie: všetky stránky, spodná časť,
- umiestnený pod hlavnou obsahovou časťou stránky

• B2
◦ rozmery: 468 x 60 px

◦ umiestnenie: všetky stránky, spodná časť,
 - umiestnený pod hlavnou obsahovou časťou stránky
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Kompatibilné typy súborov:

• Obrázok:
◦ súbor JPEG – min. kompresná kvalita 90%

◦ súbor PNG – bez transparentného pozadia

◦ súbor GIF – vrátane animácie, bez transparentného pozadia

◦ súbor SVG

◦ adresa URL na dynamicky generovaný obrázok

• Videoklip bez zvukovej stopy:
◦ súbor MP4 (H.264)

◦ súbor OGG (Theora)

◦ súbor WebM

◦ adresa URL klipu verejne prístupného na YouTube

• Dynamicky generovaný interaktívny skript:
◦ adresa URL súboru JavaScript vytvárajúceho obsah

• Vlastný embedded obsah:
◦ adresa URL súboru vykresleného do iframe kontajnera

Ďalšie možnosti inzercie cez digitálne kanály:

• Individuálna reklamná kampaň na dohodnuté časové obdobie, prispôsobené 
formáty, spôsoby a miesta zobrazení inzercie – pop-up videoklipy, postranné 
bannery, inteligentné časovanie zobrazenia, apod.

• PR článok, audio podcast alebo séria článkov/podcastov umiestnená na webe 
Záhoráckeho rádia a propagovaná prostredníctvom kanálov sociálnych sietí 
(Facebook, Twitter, Instagram, Google+)

• Sponzor živého vysielania – krátky text pravidelne generovaný (max. raz za hodinu 
po dobu cca 3-7min.) do meta-dát živého vysielania namiesto autora a názvu hranej 
skladby – viditeľný pri on-line prehrávaní vysielania a v NowPlay stripoch 
umiestnených na partnerských weboch.

Komplexnú  správu  inzercie  na  webovom sídle  a  ostatných
digitálnych  kanáloch  Záhoráckeho  rádia  zabezpečuje
poverený  partner  LUnet  Studio  –  http://LUnet.Studio,
e-mail:  support@LUnet.Studio,  tel.:  +421  (0)696  850  696
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