
Формат: Expand 728х90 
 
Форматът автоматично се разширява надолу от първоначален размер 728х90 към 
728х360, като се позиционира върху съдържанието на страницата. 
 
Брой файлове: 1 
Тип на файлa: HTML5 (gzip) 
Размер (широчина х височина, в пиксели): 728х360 
 
Максимална тежест за първоначално зареждане (initial load) на файл от типа HTML5: 350 
KB 
Максимална тежест за допълнително зареждане (subload) на файл от типа HTML5: 700 
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. 
 
Максимална дължина на expand анимацията: 15 секунди 
 
Задължително се поставя бутон "X" (за затваряне), фиксиран в горния десен ъгъл на формата. 
 
Трябва да се постави следния java script код на мястото, къде се разширява банера: 
window.parent.postMessage(params.doexpand, '*'); 
 
Трябва да се постави следния java script код на мястото, къде се свива банера: 
window.parent.postMessage(params.dolittle, '*'); 
 
Тагове (ad tags) от 3-ти страни са позволени за сервиране на формата. 
 
HTML5 
 
Всички HTML5 криейтиви трябва да бъдат предоставяни в архивиран вид (файл с разширение 
.zip), заедно с ресурсните файлове (картинки, видео файлове, библиотеки и др.), които ползва 
основния .html файл 
 
Всички криейтиви трябва да имат вграден clickTAG 
 
 
 



 
Формат: Expand 970х90 
 
Форматът автоматично се разширява надолу от първоначален размер 970х90 към 
970х360, като се позиционира върху съдържанието на страницата. 
 
Брой файлове: 1 
Тип на файлa: HTML5 (gzip) 
Размер (широчина х височина, в пиксели): 970х360 
 
Максимална тежест за първоначално зареждане (initial load) на файл от типа HTML5: 350 
KB 
Максимална тежест за допълнително зареждане (subload) на файл от типа HTML5: 700 
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. 
 
Максимална дължина на expand анимацията: 15 секунди 
 
Задължително се поставя бутон "X" (за затваряне), фиксиран в горния десен ъгъл на формата. 
 
Трябва да се постави следния java script код на мястото, къде се разширява банера: 
window.parent.postMessage(params.doexpand, '*'); 
 
Трябва да се постави следния java script код на мястото, къде се свива банера: 
window.parent.postMessage(params.dolittle, '*'); 
 
Тагове (ad tags) от 3-ти страни са позволени за сервиране на формата. 
 
HTML5 
 
Всички HTML5 криейтиви трябва да бъдат предоставяни в архивиран вид (файл с разширение 
.zip), заедно с ресурсните файлове (картинки, видео файлове, библиотеки и др.), които ползва 
основния .html файл 
 
Всички криейтиви трябва да имат вграден clickTAG 
 
 



 
 
Формат: Expand 300х600 
 
Форматът автоматично се разширява на ляво от първоначален размер 300х600 към 
600х600, като се позиционира върху съдържанието на страницата. 
 
Брой файлове: 1 
Тип на файлa: HTML5 (gzip) 
Размер (широчина х височина, в пиксели): 600х600 
 
Максимална тежест за първоначално зареждане (initial load) на файл от типа HTML5: 350 
KB 
Максимална тежест за допълнително зареждане (subload) на файл от типа HTML5: 700 
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. 
 
Максимална дължина на expand анимацията: 15 секунди 
 
Задължително се поставя бутон "X" (за затваряне), фиксиран в горния десен ъгъл на формата. 
 
Трябва да се постави следния java script код на мястото, къде се разширява банера: 
window.parent.postMessage(params.doexpand, '*'); 
 
Трябва да се постави следния java script код на мястото, къде се свива банера: 
window.parent.postMessage(params.dolittle, '*'); 
 
Тагове (ad tags) от 3-ти страни са позволени за сервиране на формата. 
 
HTML5 
 
Всички HTML5 криейтиви трябва да бъдат предоставяни в архивиран вид (файл с разширение 
.zip), заедно с ресурсните файлове (картинки, видео файлове, библиотеки и др.), които ползва 
основния .html файл 
 
Всички криейтиви трябва да имат вграден clickTAG 
 



 
 
 
Формат: Expand 300х250 
 
Форматът автоматично се разширява на ляво от първоначален размер 300х250 към 
600х250, като се позиционира върху съдържанието на страницата. 
 
Брой файлове: 1 
Тип на файлa: HTML5 (gzip) 
Размер (широчина х височина, в пиксели): 600х250 
 
Максимална тежест за първоначално зареждане (initial load) на файл от типа HTML5: 350 
KB 
Максимална тежест за допълнително зареждане (subload) на файл от типа HTML5: 700 
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. 
 
Максимална дължина на expand анимацията: 15 секунди 
 
Задължително се поставя бутон "X" (за затваряне), фиксиран в горния десен ъгъл на формата. 
 
Трябва да се постави следния java script код на мястото, къде се разширява банера: 
window.parent.postMessage(params.doexpand, '*'); 
 
Трябва да се постави следния java script код на мястото, къде се свива банера: 
window.parent.postMessage(params.dolittle, '*'); 
 
Тагове (ad tags) от 3-ти страни са позволени за сервиране на формата. 
 
HTML5 
 
Всички HTML5 криейтиви трябва да бъдат предоставяни в архивиран вид (файл с разширение 
.zip), заедно с ресурсните файлове (картинки, видео файлове, библиотеки и др.), които ползва 
основния .html файл 
 
Всички криейтиви трябва да имат вграден clickTAG 


