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Print termékek kreatív specifikációja
A HVG hetilap esetében a nyomdakész anyagokat a megjelenés előtti hét péntekéig, a
kéziratokat pedig a közlés előtti hét csütörtökéig kérjük a hirdet@hvg.hu e-mail címre
eljuttatni.
A HVG egyéb print termékeinél a nyomdakész anyagoknak a megjelenés előtt 10 nappal, a
kéziratoknak viszont a megjelenés előtt 15 nappal kell megérkeznie a hirdet@hvg.hu e-mail
címre.

1. Anyagleadási paraméterek:





Composite CMYK pdf-et kérünk.



Kifutó hirdetés esetén a vágott méretre körben 5-5 mm rátöltés szükséges. Felhívjuk
szíves figyelmüket, hogy a vágójel ne lógjon bele a kifutóba!



Totál festékfedettség (TAC): belív esetén maximum 270 %, fedélnél 300 % lehet.
Abban az esetben, ha jpg-, tif- vagy eps-állományt kapunk, akkor annak minimum
300 DPI felbontásúnak kell lennie.

Ha a hirdetés tükörméretű (azaz keretes), akkor a hirdetést vágójel vagy rátöltés
nélkül kérjük!

PR-anyagokra vonatkozó információk a HVG hetilapban és a HVG egyéb print
termékeiben történő megjelentetéshez:

2. Formai elvárások kész anyag esetén:




Az informatív anyagnak el kell térni a HVG tördeléstechnikájától




A hirdetés alá halvány alapszínt kérünk.

A hirdetés betűtípusa nem egyezhet meg a kiadvány betűtípusával (Glypha,
Helvetica)
Tükörméret, kerettel szükséges. (1/1 oldal: 181 x 246 mm, 1/2 oldal: 181 x 121 mm)

3. Tartalmi elvárások:




Az informatív hirdetés tartalmazzon valamilyen elérhetőséget (például cím, weboldal,
telefonszám, e-mail cím, információs telefonszám/ok).
Annak érdekében, hogy a hirdetés, illetve a PR-cikk megfeleljen a
Reklámtörvénynek, fel kell tüntetni a kiadvány többi anyagától megkülönböztető
„hirdetés” feliratot.

A HVG Kiadó Zrt. ingyenes szolgáltatása, hogy helyesírási, stilisztikai szempontból is
ellenőrzi a hirdetéseket és PR-cikkeket. Abban az esetben, ha a megjelentetésre szánt
anyag szövegében hibát találunk, azt visszaküldjük javításra az ügyfélnek, illetve a
kéziratként kapottakat automatikusan javítjuk, mielőtt a már betördelt változatot elküldjük
elfogadásra.
Amennyiben a tisztelt ügyfél a kész anyagának elkészítése előtt lektoráltatni kívánja annak
szövegét, úgy küldje el azt a hirdet@hvg.hu címre!

4. Behúzásra, ragasztásra vonatkozó információk a HVG hetilapban és a
HVG egyéb print termékeiben történő megjelentetéshez:





Az anyagoknak a megjelenés hetének hétfőjén 12:00 óráig kell szállítólevéllel
megérkeznie az Ipress Center Hungary Kft. telephelyére (cím: 2600 Vác, Nádas utca
4., az épületek mögötti teherporta).
Az anyagot kötegelve kérjük szállítani! A szállítólevélen, a csomagoláson és a
raklapkísérőn a következőket szíveskedjenek feltüntetni: beszállító neve, kiadvány,
amihez érkezett, kiadvány megjelenése, inzert neve, mennyiség összesen,
mennyiség egységenként.
Kérjük, hogy a mintát a behúzásokból, ragasztásokból a megjelenés előtti hét
csütörtökéig juttassák el a HVG címére (1037 Budapest, Montevideo u. 14.). Abban
az esetben, ha addigra még nem áll kész, kinyomtatott anyag a rendelkezésükre,
akkor a megjelentetni kívánt változatot pdf-ben szíveskedjenek elküldeni a
hirdet@hvg.hu címre!

DHVG kreatív specifikáció
1. Hirdetési formátumok
a. Egész oldalas HTML hirdetés
 768*1024 (iPad), és 800*1232 (Android) pixeles méretben kérjük leadni (egyéb
eszközméret esetén a DHVG applikáció automatikusan átméretezi az oldalakat, a
nem optimalizált hirdetési méretek esetén a hirdetés körül fekete helykitöltés látható).
 Az iPad3-as készüléktől a kijelző 1536*2048 pixeles. A DHVG applikáció támogatja
ezt a felbontást is, de a HTML dokumentum mérete legyen 1024*768 pixel.
 A HTML dokumentumok elkészítéséhez segítséget talál a következő helyen:
http://dhvgajanlo.hvg.hu/labs/dhvglab1.pdf
 Android és iPad méretben is el kell készíteni a kreatívot külön HTML file-ban.
b. Egész oldalas hirdetés jpg-ben vagy png-ben leadva
 1536*2048 (iPad), és 800*1232 (Android) pixeles méretben kérjük leadni (egyéb
eszközméret esetén a DHVG applikáció automatikusan átméretezi az oldalakat, a
nem optimalizált hirdetési méretek esetén a hirdetés körül fekete helykitöltés látható).
 A képként leadott hirdetésekhez is kapcsolódhat landing page.
c. Címlap és ajánló hirdetés
 Android esetén: 800*165 px.
 iPad esetén HTML-ben leadva: 768*142 px.
 iPad esetén képként leadva: 1536*284 px.
 A HTML dokumentumok elkészítéséhez segítséget talál a következő helyen:
http://dhvgajanlo.hvg.hu/labs/dhvglab1.pdf

2. A hirdetések leadásának pontos technikai követelményei
a. videók
 Méret: maximum 10 MB lehet egy videó mérete, (felár esetén max. 20 MB)
 Maximum felbontás: 1024*768 és 1232*800
 Formátum és Codec: iTunes kompatibilis videó formátumok, H.264 audio codec AAC
128bit stereo vagy mono; konténer: mp4
 Hossz: maximum 2 perc
 Egy lapszámba maximum 5 db videós kreatív kerülhet
b. képek
 Méret: maximum 0,75-0,9 MB
 Maximum felbontás: 1600*2464
 Formátum: .PNG, .JPG
c. vektoros fájlok



Vektoros formátum: SVG
PDF

d. webes anyagok



HTML, CSS, JS
URL link

e. közvetlen Adobe folio fájl


A digitalpublishing.acrobat.com rendszerből exportált folio fájl, illetve a hozzá tartozó inDesign
fájl.

f. egyéb interaktív lehetőségek



Képszekvenciák
Panoráma nézet

g. HTML content





Nincs konkrét megkötés - amit egy böngésző tud, (kevés korlátozással) tudja az iPad is.
Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az iPad sok esetben lassabban jeleníti meg a
tartalmat, mint egy asztali számítógép!
A különböző HTML5-os tartalmak működését a HVG nem vizsgálja, annak felelőssége a
hirdetőt terheli.
A HTML dokumentumok elkészítéséhez segítséget talál a következő helyen:
http://dhvgajanlo.hvg.hu/labs/dhvglab1.pdf

FONTOS – Az iPad eszköz semmilyen flash alapú tartalmat (sem a hirdetésben, sem annak
landingpage-én) nem tud megjeleníteni!
A DHVG alkalmazás (a lapszám letöltésén kívül) nem igényel online kapcsolatot, így előfordulhat,
hogy a hirdetések ugyan megjelennek, de Internet kapcsolat híján a landing page-ek nem.








tabletre optimalizát weboldal (landing page) specifikáció:
Az oldalon alul és felül navigációs toolbarok jelennek meg, így a megjelenített méret:
o 768*917, és 1600*2235 (ez a status sor mérete miatt függőleges irányban változhat
+/- 20 pixellel)
AV mérésre nincs lehetőség
CT mérésre csak online üzemmódban van lehetőség
az Adverticum adserveren keresztül történik a mérés. (lsd.: ÁSZF)
A mérőlinkek beépítéséért a HVG nem vállal felelősséget, a nyilvánvaló hibák kijavításához a
HVG technikai segítséget nyújt, amennyiben a kreatív a leadási határidőig megérkezik.

3. Kapcsolódó anyagok





http://help.adobe.com/en_US/digitalpubsuite/using/WS9293e1fb3b977c5c73657495129f66e4
90f-7ffa.html
http://help.adobe.com/en_US/digitalpubsuite/using/WS9293e1fb3b977c5c73657495129f66e4
90f-7ffb.html
http://help.adobe.com/en_US/digitalpubsuite/using/WS9293e1fb3b977c5c29c6229e129ecbfc0
c4-8000.html
http://help.adobe.com/en_US/digitalpubsuite/using/WS9293e1fb3b977c5c73657495129f66e4
90f-7ffd.html

4. Ötletek, tanácsok, felmerülő hibák





Nem interaktív tartalmak esetén érdemes vektoros PDF formátumot használni így
nem kell a több féle mérethez külön-külön elkészíteni az anyagokat.
Videókat nem csak közvetlenül, hanem webes HTML anyagokon keresztül is
beilleszthetünk és vezérelhetjük.
Webes tartalmak lapozásánál figyelembe kell venni, hogy az alkalmazás is ezt az
eseményt figyeli.
Webes tartalmak linkjeit érdemes új ablakban megnyitni.

5. Miben tudunk segíteni?





Személyes konzultáció, tanácsadás.
Egyszerűbb interaktív anyagok, animációk elkészítése.
Általános fájl-méret határok
A beillesztett tartalom teljes mérete ne legyen nagyobb, mint 20MB!

Anyagleadási határidő 10 munkanap.
A kreatívokat az onlinebannerek@hvg.hu e-mail címre kérjük küldeni.

