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Baneru tehniskie parametri 
Visi reklāmas materiāli (baneri, saites, statistikas kodi u.c.) ir jāiesūta vismaz 1 (vienu) pilnu darba dienu pirms 
to eksponēšanas sākuma. Ja reklāmas materālu iesniegšanas termiņi netiek ievēroti, DELFI negarantē 
reklāmas materiālu izvietošanu portālā. Kompensācija termiņu neievērošanas gadījumā netiek piešķira. 

Izmērs (px)
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Giga

995x200 80kB 250kB jā paraugs

995x200 (995x400)* expand 120kB 300kB jā paraugs

995x300 100kB 300kB jā paraugs

995x300 (995x600)* expand 150kB 350kB jā paraugs

995x400 150kB 350kB jā paraugs

995x400 (995x800)* expand 180kB 350kB jā paraugs

Kvadrāts (Square)

250x250 50kB 150kB jā paraugs

300x300 70kB 200kB jā paraugs

Ekrāns (Screen)

450x300 80kB 200kB jā paraugs

450x300 (995x300)* expand 120kB 300kB jā paraugs

Ekskluzīvais/Sadaļu (Section)

450x150 50kB 150kB jā paraugs

http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=giga&t=2
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=giga&t=0
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=giga&t=1
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=giga&t=0
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=giga&t=3
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=giga&t=0
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=0&m=6
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=0&m=6
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=0&m=2
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=0&m=2
http://reklama.delfi.lv/tehniskie-parametri/
mailto:reklama@delfi.lv
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250x250 50kB 150kB jā paraugs

Ziņu (News)

520x250 70kB 200kB jā paraugs

520x400 90kB 230kB jā paraugs

659x400 100kB 230kB jā paraugs

728x400 120kB 250kB jā paraugs

Tornis (Tower)

250x400 70kB 200kB jā paraugs

250x400 (995x400)* expand 120kB 300kB jā paraugs

250x500 80kB 230kB jā paraugs

250x600 90kB 250kB jā paraugs

250x600 (995x600)* expand 180kB 350kB jā paraugs

Karogs (Flag)

728x300 80kB 250kB jā paraugs

728x500 120kB 300kB jā paraugs

Infobloks (Infoblock)

250x250 50kB - jā -
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mailto:reklama@delfi.lv
http://reklama.delfi.lv/tehniskie-parametri/
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=0&m=3
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=0&m=3
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=0&m=3
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=0&m=3
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=tower&t=4
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=tower&t=1
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=tower&t=3
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=tower&t=2
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=tower&t=0
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=flag&t=0
http://www.delfi.lv/?adfrontpage&s=flag&t=1
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250x400 70kB - jā -

250x100 30kB - jā -

m.Giga

500x200 40kB 150kB jā paraugs

m.Kvadrāts (Mobile Square)

500x500 60kB 200kB jā paraugs

m.Kubs (Mobile Cube)

6 pa 300x300 6 pa 35kB - nē paraugs

m.Monstrs (Mobile Fullscreen)

500x700 70kB 200kB jā paraugs

m.Scratch

2 pa 450x450 2 pa 40kB - nē paraugs

m.Floating

450x450 50kB 150kB jā paraugs

m.Pagebreak

500x800 70kB 200kB jā paraugs

m.Scroller

Izmērs (px)
Svars GIF, JPG, 

PNG
Svars HTML5
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Paraugs

http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=0
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=1
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=2
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=3
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=4
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=5
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=6
mailto:reklama@delfi.lv
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500x100 40kB 100kB jā paraugs

m.Sticky

500x100 40kB 100kB jā paraugs

m.Swipe

2-5 pa 500x500 2-5 pa 60kB 2-5 pa 200kB nē paraugs

2-5 pa 500x100 2-5 pa 40kB 2-5 pa 100kB nē paraugs

2-5 pa 500x800 2-5 pa 70kB 2-5 pa 200kB nē paraugs

Video reklāma (pre-roll, post-roll)**

640x360

5MB(15s), 
7MB(20s), 

10MB(30s), 
20MB(60s)

nē paraugs

Monstrs (Fullscreen)

1000x550 120kB 300kB jā paraugs

Slīdošā rinda (Scroller)***

1000x70 40kB - jā paraugs

Sadalošais (Pagebreak)

995x500 120kB - jā paraugs

Fons (Background)
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Svars GIF, JPG, 

PNG
Svars HTML5
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mailto:reklama@delfi.lv
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=7
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=8
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=9
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=9
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=2&m=9
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=3&m=0
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=2
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=1
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=5
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No 1265x600 Specifikācija: EN 180kB - nē paraugs

Tiltiņš (Drawbridge)

2 pa 120x800 2 pa 50kB - jā paraugs

728x300 80kB 250kB jā paraugs

Peldošais (Floating)***

450x450 70kB 200kB jā paraugs

Paralēlais (Side-by-Side)

2x baneri jebkurā standarta pozīcijā jā paraugs

Galerijas (Lightbox)

1440x810 Specifikācija: EN 150kB - nē paraugs

250x250 50kB 150kB jā paraugs

Apjoms Formāts Skaitīšanas kodi Specifikācija

Reklāmraksts

Vienas A4 lapas apjoms MS Word jā LV
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http://g2.delphi.lv/reklama/specs/Static_background.jpg
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=0
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=3
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=3
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=4
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=7
http://g4.delphi.lv/reklama/specs/lightbox_background_en.jpg
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=6
http://reklama.delfi.lv/izvietojumi/?c=1&m=6
http://g3.delphi.lv/reklama/specs/DELFI_reklamraksts_tehniskie_noteikumi.pdf
mailto:reklama@delfi.lv
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HTML5 prasības:  

1. Failus nepieciešams sūtīt *.zip arhīvā. 

2. No trešās puses kodiem drīkst izmantot tikai Adobe EDGE un Google Fonts. 

3. Banera svars attiecas uz banera saturu pirms .zip arhivēšanas. 

4. Maksimālais failu skaits arhīvā ir 10. 

5. Maksimālais vienas bildes svars ir 50kB. 

Klikšķu uzskaite: 

DELFI nodrošina baneru statistiku, ieskaitot klikšķu skaitu. Šim nolūkam mēs izmantojam specialu bibliotēku 
kas realizē kliku uzskaiti un sūtīšanu mūsu servēšanas mašīnai. Zemāk dotam skripts jāielādējās tiklidz 
baneris tiek inicializēts: 

<script src="//g2 .delphi.lv/scms/?g=dparams.js"></script> 

Iekļaujot dparams bibliotēku to var izmantot vienā no sekojošajiem veidiem: 

Vienas saites kreatīvs - visiem klikojamiem objektiem uz klikšķa izsaucam sekojošu kodu: 

window.open(dparams.getVar('clicktag'), '_blank'); 

Vairāku saišu kreatīvs - katram klikojamam objecktam uz klikšķa izsaucam kodu ar attiecīgu iestrādātu linku: 

window.open(dparams.getVar('clicktag', 'http://www.yourlink.com/'), '_blank'); 

Ja tiek iestrādāts HTML hipersaites elements: 

<a href="# " onclick="window.open(dparams.getVar('clicktag'), '_blank');return 
false;"> 

* Expand un Auto-expand baneri: 

HTML5 expand un auto-expand kreatīvi sastāv no viena HTML5 banera. Horizontāli izvērstam banerim kopējais 
platums ir 995px. Piemēram, torņa banera izmērs izvērstā formā ir 995x400px. 

Baneriem, kuri tiek izvērsti vertikāli, kopējais augstums ir divkārt lielāks par banera pamatizmēru. Piemēram, 
giga baneris 995x200px izvērstā veidā ir 995x400px liels. Banerī "mouseover" brīdī jānostrādā sekojošam 
kodam (Auto-expand gadījumā kods ir jāliek ne tikai uz "mouseover", bet arī uzreiz pēc banera ielādes): 

parent.postMessage('expandBanner:'+document.location.hash,'* '); 

Kad kursors pārvietots ārpus banera, nostrādā sekojošs kods: 

parent.postMessage('collapseBanner:'+document.location.hash,'* '); 

mailto:reklama@delfi.lv
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Auto-expand 

Šim baneru tipam papildus ir jāiestrādā kods, kas aizver banera expand daļu 15 sekundes pēc tās atvēršanas: 

parent.postMessage('expandBanner:'+document.location.hash,'* '); 
window.setTimeout(function(){ 
 parent.postMessage('collapseBanner:'+document.location.hash,'* '); 
}, 1 5 0 0 0 ); 

Auto-expand baneriem nepieciešams iestrādāt aizvēršanas pogu. Pogas “click” notikumam nepieciešams 
pievienot sekojošu kodu: 

parent.postMessage('collapseBanner:'+document.location.hash,'* '); 
this.style.opacity = 0 ; 

** Video specifikācija: 

Video baneriem tiek akceptēti MP4 formāta video faili. Visiem iesūtītajiem video failiem jāatbilst sekojošām 
prasībām: 

Video formāts: MPEG-4 AVC (H.264) 
Audio formāts: AAC, Sample Rate:44100, Bit Rate: 64kbps 

Video baneros 

Maksimālais svars ir 5MB. Pirms banera sagatavošanas MP4 fails jānosūta uz reklama@delfi.lv. Tas tiks 
novietots uz DELFI serveriem un atpakaļ tiks nosūtītas hipersaites uz failiem, kas attiecīgi jāiestrādā HTML 
banerī ar sekojošu kodu: 

<video width="..." height="..." muted autoplay loop> 
   <source src=".../file.mp4 " type="video/mp4 "> 
   <source src=".../file.webm" type="video/webm"> 
</video> 

*** Baneri ar aizverošu pogu 

Baneriem nepieciešams iestrādāt aizvēršanas krustiņu (parasti augšējā labajā stūrī). Pogas “click” notikumam 
nepieciešams pievienot sekojošu kodu: 

parent.postMessage('closeBanner:'+document.location.hash,'* '); 

Ja aizvēršanas poga nav iestrādāta, DELFI to pievieno paši.

mailto:reklama@delfi.lv

