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DESKTOP / BRANDING - HOMEPAGE & INNER PAGES
Average CTR

2,1%

Viewability
90+%

Размер: 1920x1000 px. Предоставят се два файла за различни резолюции - при голямата, 
контейнерът със съдържанието е с широчина от 1286px, a при малката 1077px. В горната 
част има навигационна лента, която е с височина 70px. В тази зона не трябва да има 
рекламно послание,  а само фон. За видео брандинг - Video file MP4 h264, с големина до 1.9 
MB, ratio 16:9. Видимата зона е с размер 1920x1000 px – същата като за статичен брандинг.
Форматът не може да се излъчва чрез сервиращ код.
Превю и psd файлове се изпращат допълнително.
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DESKTOP / BRANDING LOGIN PAGE 
Average CTR

2,5%

Viewability
+90%

Размер: 1920x1102 px. Основното рекламно съобщение е 400x750 px от лявата 
страна и 400x750 px от дясната страна. Ширината на съдържанието е 
ширината на полето за вход: 400px. Височина на навигация (горна лента) 72px 
и тази част трябва да е фон. Форматът не може да се излъчва чрез сервиращ 
код. Превю и psd файл се изпраща допълнително.
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DESKTOP / BILLBOARD XXL (ALL PAGES) Average CTR
0,10-0,40%
Viewability

40-60%

Размер: 1920x300 pix, image 
file - JPG, PNG, GIF, max 200KB.

Основното рекламно 
послание трябва да бъде 
разположено в централната 
част на криейтива - 1187x300 
px.
Форматът не може да се 
излъчва чрез сервиращ код.

www.piero97.com



STANDARD FORMATS / DESKTOP, MOBILE, APP

970x250 pix
image file - jpg, png, gif
up to 200 kb or HTML up to 1.5 M

300x600 pix
image file - jpg, png, gif
up to 100 kb or HTML up to 1.5 MB

300x250 pix
image file - jpg, png, gif
up to 100 kb or HTML up to 1.5 MB
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TEXT LINK / DESKTOP, MOBILE, APP
Average CTR
0,20-0,45%
Viewability
75% - 85%

Text - max 35 characters; 2 colours upon clients guidelines
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DESKTOP / VIDEO + STICKY FUNCTIONALITY / Listing pages
Completion 

Rate
46,8%

Viewability
96,7%

Parameter:               Value:
Video codec:             H.264 / MPEG-4
Audio codec:             AAC
Aspect ratio:             1920x1080 / 16:9 recommended

(Also accepted values 1024x576 16:9 / 1280x720 16:9)
Maximum length:       Up to 30 seconds (recommended 15 seconds)
Maximum weight:      Up to 10MB
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DESKTOP / VIDEO + STICKY FUNCTIONALITY / Ad pages
Completion 

Rate
60%

Viewability
+80%

www.piero97.com



MOBILE / STICKY BANNER / Inner pages

CTR
0,40%

Viewability
+85%

Screen 1 Screen 2

720x300 pix - image (jpg, 
png, gif), max 60 KB
HTML is not supported

www.piero97.com


