
 

 

Specyfikacja formatów reklamowych Targeo.pl 
 
1. Expand corner (PG) 

 
Expand corner (PG) jest rozwijalną formą imitującą odwijany róg mapy, wyświetlaną w pełnoekranowym widoku 
mapy na http://mapa.targeo.pl w górnym prawym rogu. 
 
Format:  plik flash SWF lub plik graficzny JPG / GIF / PNG 
 
Wymiary:  100x100 przed rozwinięciem (wymiar grafiki: 80x80)  

520x520 po rozwinięciu (wymiar grafiki: 460x460) 
 

Waga: do 30kB 
 

 W reklamie należy umieścić akcję onrelease:  
o Dla AS < 3:     

getURL(_root.clickTAG, "_blank");  

o Dla nowszych AS: 

navigateToURL(new 

URLRequest(LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.clickTAG), "_blank"); 

 

 powyższą akcję należy przypisać obiektowi typu "button" zamieszczonemu na głównej listwie czasowej, na 
najwyższej warstwie  

 
Przygotowanie efektu rozwinięcia:  

 Należy utworzyć scenę o wymiarze 520x520 (wymiary trójkąta z zawartością, bez cienia i efektu odwiniecia - 
460x460) 

 Na przygotowaną animację (movie clip lub animacja na warstwach) nałożyć maskę o wymiarach 100x100 
(wymiar samego trójkąta z grafiką, bez cieni to 80x80), której górny prawy róg będzie przylegał do prawego 
górnego punktu sceny  

 Na najwyższej warstwie należy utworzyć button, po najechaniu na który maska przyjmie wielkość 500x500 i 
odsłoni całą powierzchnię reklamy.  

 W momencie rozpoczęcia rozwijania wywołać funkcje:   
flash.external.ExternalInterface.call(_root.fn, 0);  

 W momencie zakończenia zwijania wywołać funkcje:  
flash.external.ExternalInterface.call(_root.fn, 1);  

np.  

on (rollOver) 

{ 

    flash.external.ExternalInterface.call(_root.fn, 0); 

    gotoAndPlay("rozwin"); 

} 

 

on (rollOut) 

{ 

    gotoAndPlay("zwin"); 

    flash.external.ExternalInterface.call(_root.fn, 1); 

} 

 
2. Expand Box (PG) 

 
Expand Box (PG) jest rozwijalną formą prostokatna, wyświetlaną w pełnoekranowym widoku mapy na 
http://mapa.targeo.pl w górnym prawym rogu, nad panelem wyszukiwania / wyznaczania trasy. 

 
Format:  plik flash SWF lub plik graficzny JPG / GIF / PNG 
 
Wymiary:  305x55 przed rozwinięciem  

750x200 max. po rozwinięciu  
(wymiar rozwinięty może być mniejszy jednak, żaden z wymiarów nie może być przekroczony) 

 
Waga: do 30kB 
 



 

 

 W reklamie należy umieścić akcję onrelease:  
o Dla AS < 3:    getURL(_root.clickTAG, "_blank");  
o Dla nowszych AS: 

navigateToURL(new 

URLRequest(LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters.clickTAG), "_blank"); 

 powyższą akcję należy przypisać obiektowi typu "button" zamieszczonemu na głównej listwie czasowej, na 
najwyższej warstwie  

 
Przygotowanie efektu rozwinięcia:  

 Należy utworzyć scenę o wymiarze 750x200  

 Na przygotowaną animację (movie clip lub animacja na warstwach) nałożyć maskę o wymiarach 305x55, której 
górny prawy róg będzie przylegał do prawego górnego punktu sceny  

 Na najwyższej warstwie należy utworzyć button, po najechaniu na który maska przyjmie wielkość 750x200 i 
odsłoni całą powierzchnię reklamy.  

 W momencie rozpoczęcia rozwijania wywołać funkcje:    
         flash.external.ExternalInterface.call(_root.fn, 0);  

W momencie zakończenia zwijania wywołać funkcje:  
         flash.external.ExternalInterface.call(_root.fn, 1); 

np.  
on (rollOver) 

{ 

    flash.external.ExternalInterface.call(_root.fn, 0); 

    gotoAndPlay("rozwin"); 

} 

 

on (rollOut) 

{ 

    gotoAndPlay("zwin"); 

    flash.external.ExternalInterface.call(_root.fn, 1); 

} 

 
3. Billboard / Double Billboard 

 
Billboard albo double billboard jest serwowany na stronie głównej www.targeo.pl oraz na podstronach 
informacyjnych i stronach z informacjami o punktach na mapie. 
 
Format:  plik flash SWF lub plik graficzny JPG / GIF / PNG 
 
Wymiary:  750x100 billboard / 750x200 double billboard  
 
Waga: 30kB billboard / 40kB double billboard 

 
 

4. Box 200x85 / Double Box 200x180 
 
Jest serwowany na stronie głównej www.targeo.pl w prawej koumnie ponizej formularza wyznaczania trasy. Może 
być też wyświetlany na stronach z informacjami o punktach na mapie. 
 
Format:  plik flash SWF lub plik graficzny JPG / GIF / PNG 
 
Wymiary:  200x85 box / 200x180 double box  
 
Waga: 20kB box / 30kB double box 

 
 

 
5. Screening (Billboard+Watermark) 

 
Screening to reklama składająca się z Billboarda (lub Doublebillboarda) oraz Watermarka. Screening jest 
serwowany na stronie głównej www.targeo.pl. Specyfikacja billboarda – patrz punkt 3.  
Specyfikacja watermarka poniżej. 
 
Format:  plik graficzny JPG / GIF / PNG (GIF nie może być animowany) 

 
Wymiary:  1280 x 800 px  (zalecane: 2000 x 1200 px 
Szerokość strony: 1030 px 

 
Waga:  do 80kB 


