
 

 

 
 
 

 

 Kreacje Mailingowe 

 
Podstawy 

• Wykorzystywanie kodu Javascript, lub SWF w kreacjach jest zabronione; 
• Tworzenie animowanych obiektów wewnątrz kreacji w oparciu o reguły CSS jest niedozwolone; 
• Grafiki rekomendujemy zapisać w rozdzielczości 72 DPI. W formatach JPG, PNG, GIF; 
• Maksymalny dopuszczalny rozmiar kreacji to 250 KB (rekomendujemy max 120 KB, by trafiła do inboxa); 
• Materiały video muszą być hostowane po stronie Reklamodawcy. Nie powinny trwać dłużej niż 30 sekund; 
• Optymalna szerokość kreacji zawiera się w zakresie od 600 do 700 pikseli; 
• Długość kreacji nie powinna przekraczać 1500 pikseli; 
• Kreacja powinna posiadać odwołanie do wersji WWW, jak np.  

 <a href="%www_version%">...</a>; 
• Kody kliknięć oraz odsłon powinny być osadzone w kreacji lub w odpowiednio opisanym, osobnym pliku 

tekstowym; 
• Kody odsłon muszą być w formacie IMG; 
• Wszystkie linki, w tym piksele impresji w kreacji muszą zaczynać się od “https://”; 
• INIS za dopłatą umożliwia wykonanie kreacji przez wewnętrzny dział Traffic. W tym celu proszę przekazać 

grafiki w formacie JPG, PNG, GIF, lub cały projekt w formacie PSD. Wraz z plikiem txt, który zawiera wszystkie 
wymagane linkowania; 

• Kreacja musi być przekazana w spakowanym pliku zip zawierającym plik index.html. 
 

 
Rekomendacje 

• Na początku kodu źródłowego każdego szablonu powinna znaleźć się deklaracja określająca typ dokumentu w 
poniższej formie: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">; 

• Jeśli kreacja jest formatowana w UTF-8, pamiętaj, żeby był to format ‘UTF-8 bez BOM’; 
• Stosuj wyłącznie standardowe fonty, by uniknąć złego formatowania kreacji w różnych klientach pocztowych; 
• Strukturę szablonu tworzymy wyłącznie w oparciu o tabele <table>, korzystając przy tym z metody 

zagnieżdżania; 
• Komórka tabeli <td> zawierająca grafikę powinna posiadać atrybut style="mso-line-height-rule: exactly; line-

height: 0px; font-size: 1px;"; 
• Odradzamy korzystanie z elementów blokowych takich jak: <div>, <p>, <h1...h6>. Różni klienci pocztowi 

wstawiają różne odległości pomiędzy elementami, co powoduje, że kreacja może się “rozjeżdżać”; 
• Pozycjonowanie elementów HTML nie może odbywać się za pomocą właściwości CSS w rodzaju: ‘margin’, 

‘padding’, ‘position’, ‘float’, ‘left’, ‘right’, ‘top’, ‘bottom’; 
• Reguły CSS powinny znajdować się w atrybutach ‘style’ danych tagów, a nie w <head>; 
• Obrazy powinny być zamieszczane z użyciem tagów <img>; 
• Przynajmniej jeden z atrybutów width/height powinien być określony i odpowiadać rozmiarowi grafiki; 
• tag <img> powinien zawierać atrybut style='display: block; border: none;'; 
• Korzystanie z gradientów i właściwości graficznych CSS jest niezalecane; 
• W komórkach tabeli <td> nie należy stosować atrybutów 'rowspan' ani 'colspan', ponieważ nie są obsługiwane 

przez wszystkie aplikacje pocztowe; 
• Definiowanie grafiki w postaci tła poprzez właściwości CSS: 'background', 'background-image' nie jest 

wspierane przez wszystkie aplikacje pocztowe.  

http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd


 

 

 
 
 

 

 

Banery 

 
Banery standardowe 

• Grafiki muszą posiadać logo danej marki 
• Maksymalny rozmiar pliku graficznego wynosi 2 MB (rekomendowane 40 KB. W przypadku dużych banerów, 

rekomendowana waga to 100 KB); 
• Dopuszczalnymi formatami plików graficznych są JPG, PNG, GIF; 
• Wraz z grafikami należy przekazać plik tekstowy, który opisuje jakie linkowania ma posiadać każdy z banerów. 

Np. Baner 300x300 ma posiadać taki i taki: URL klika, dodatkowy URL przekierowań, dodatkowy piksel impresji; 
• Akceptujemy dowolne, choć rekomendujemy wykorzystywanie najpopularniejszych formatów banerów:  

o 120x600 / 160x600 / 300x250 / 300x600 / 750x100 / 750x200 / 728x90 - display 
o 300x250 / 320x50 / 320x100 / 728x90 /768x1024 /1024x768 - mobile 

 

Banery dynamiczne (HTML, Video) 
• Baner musi posiadać plik index.html; 
• Baner musi być przekazany w formie paczki .zip; 
• Materiały video nie mogą przekraczać 10MB, lub muszą być hostowane po stronie Reklamodawcy. Nie powinny 

trwać dłużej niż 30 sekund; 
• Rekomendowany format pliku video to MP4. 

 
 
Rekomendacje 

• Plik HTML powinien zaczynać się od deklaracji ‘<!doctype html>’; dla HTML5; 
• Baner powinien być formatowany w ‘UTF-8’. 

 
 
Feedy 

• Przekazany do INIS w postaci linka; 
• Format jest dowolny, choć rekomendowany jest standard Google RSS 2.0 

Zweryfikuj czy Twój feed spełnia wymogi RSS 2.0 
https://support.google.com/merchants/answer/7052112?visit_id=637538082474682385-
3730819735&hl=pl&rd=1#zippy= . 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?visit_id=637538082474682385-3730819735&hl=pl&rd=1#zippy=
https://support.google.com/merchants/answer/7052112?visit_id=637538082474682385-3730819735&hl=pl&rd=1#zippy=


 

 

 
 
 

 

 

NativeO Banery natywne 
 
  
1.Uruchomienie kampanii może potrwać do 48h od momentu finalnej akceptacji klienta w ciągu dni roboczych. W 
przypadku gdy kampania jest zlecona w piątek, może wystartować w poniedziałek następnego tygodnia. 
 
2. Ostatecznie materiały oraz LP muszą zostać zaakceptowane przez wydawców. Jeśli tekst lub grafiki na nich okaże się 
niezgodny z regulaminem lub prawem, rezerwujemy sobie możliwość wstrzymania kampanii do czasu rozwiązania 
niejasności. 
 
3. Reklama natywna z natury dopasowuje się do witryny na której jest wyświetlana, dlatego ostateczne screeny z 
kampanii mogą nieznacznie różnić się układem i rozmiarem od testów przesyłanych przed startem. 
 
 

• Rozdzielczość minimalna: 1000x600 
• Rekomendowany format 4:3 lub 16:9 
• DPI rekomendowane: 300 
• Maksymalny rozmiar grafiki: 5mb 
• Format: jpg, png, statyczny gif (bez animacji) 
• Maksymalna długość nagłówka: 50 znaków ze spacjami (powyżej są dopuszczalne, ale mogą być ucinane) 
• Maksymalna długość podtytułu: 30 znaków ze spacjami 
• Opis: maksymalnie 150 znaków ze spacjami 
• Nazwa marki (brand): maksymalnie 25 znaków ze spacjami 
• CTA (call to action): maksymalnie 25 znaków ze spacjami 

 
Native Ads Video (in-feed) 

 
• Format Video SC; Gif 
• Video będzie zapętlone i bez dźwięku 

 
 

Video SC GIF 

Aspect Ratio 4:5, 16:9 4:5, 16:9 

File Type .mp4, .mov .gif 

Max File Size 50 MB 5 MB 

Pixel Resolution 1000x600 or higher 1000x600 or higher 

 

Branding Video (in-article) 
 

• Format: MP4, MOV 
• Obsługa tagów 3rd party: VAST 2.0, VAST 2.0 with VPAID 2.0 JS, VAST 3.0 
• Kadrowanie: 16:9 (rekomendowane), 4:3, 1:1 
• Maksymalny rozmiar: 100 MB 
• Bitrate: >= 2500 kbps 
• Maksymalna długość video: :06-:30sec (rekomendowane), 3min maximum 


