
Формат: 3D Box - 970х250 
 
Брой файлове: 4 
Тип на файловете: .jpg, .png 
Размер (широчина х височина, в пиксели): 970х250 
 
Максимална тежест за файл от типа .jpg, .png: 250 KB 
 
1x1 тагове за измерване на импресии са позволени. 
Тракери за измерване на кликове са позволени. 
Мониторинг тагове са позволени. 
 
Всички криейтиви трябва да бъдат сигурни и SSL съвместими. 
 
1px черна/сива рамка на визии със светъл фон. 
 
Тагове (ad tags) от 3-ти страни са позволени за сервиране на формата. 
 
Формат: 3D Box - 980х200 
 
Брой файлове: 4 
Тип на файлoвете: .jpg, .png 
Размер (широчина х височина, в пиксели): 980х200 
 
Максимална тежест за файл от типа .jpg, .png: 250 KB 
 
1x1 тагове за измерване на импресии са позволени. 
Тракери за измерване на кликове са позволени. 
Мониторинг тагове са позволени. 
 
Всички криейтиви трябва да бъдат сигурни и SSL съвместими. 
 
1px черна/сива рамка на визии със светъл фон. 
 
Тагове (ad tags) от 3-ти страни са позволени за сервиране на формата. 
 
Формат: 3D Box - 970х90 
 
Брой файлове: 4 
Тип на файлoвете: .jpg, .png 
Размер (широчина х височина, в пиксели): 970х90 
 
Максимална тежест за файл от типа .jpg, .png: 150 KB 



 
1x1 тагове за измерване на импресии са позволени. 
Тракери за измерване на кликове са позволени. 
Мониторинг тагове са позволени. 
 
Всички криейтиви трябва да бъдат сигурни и SSL съвместими. 
 
1px черна/сива рамка на визии със светъл фон. 
 
Тагове (ad tags) от 3-ти страни са позволени за сервиране на формата. 
 
Формат: 3D Box - 728х90 
 
Брой файлове: 4 
Тип на файлoвете: .jpg, .png 
Размер (широчина х височина, в пиксели): 728х90 
 
Максимална тежест за файл от типа .jpg, .png: 100 KB 
 
1x1 тагове за измерване на импресии са позволени. 
Тракери за измерване на кликове са позволени. 
Мониторинг тагове са позволени. 
 
Всички криейтиви трябва да бъдат сигурни и SSL съвместими. 
 
1px черна/сива рамка на визии със светъл фон. 
 
Тагове (ad tags) от 3-ти страни са позволени за сервиране на формата. 
 
 
 
 
  


