Arroba Banner e Arroba Banner
Mobile | 300x250

Formato: 300x250
Peso: 150kb
Veiculação: Período
Tipo de Mídia: HTML5, JPG, PNG OU GIF

Entrega do Arquivo se for em HTML5 - Enviar ZIP contendo um arquivo .html
(index.html), .js .css, imagens, vídeos, áudio e demais elementos que
compõem a animação, já produzida e com todos os arquivos já hospedados.
Aceita TAG Externa: Sim
Prazo: 48 horas antes do início da veiculação

ARROBA

Billboard | 970x250

Formato: 970x250
Peso: 200kb
Tipo de Mídia: HTML5, JPG, PNG OU GIF
Entrega do Arquivo se for em HTML5 - Enviar ZIP contendo um arquivo .html
(index.html), .js .css, imagens, vídeos, áudio e demais elementos que
compõem a animação, já produzida e com todos os arquivos já hospedados.
Aceita TAG Externa: Sim
Prazo: 48 horas antes do início da diária

BILLBOARD

Mobile Leaderboard| 320x50

Formato: 320x50
Peso: 100kb
Tipo de Mídia: HTML5, JPG, PNG OU GIF
Entrega do Arquivo se for em HTML5 - Enviar ZIP contendo um arquivo .html
(index.html), .js .css, imagens, vídeos, áudio e demais elementos que
compõem a animação, já produzida e com todos os arquivos já hospedados.
Aceita TAG Externa: Sim
Prazo: 48 horas antes do início da diária

MOBILE LEADERBOARD

Ultrabanner | 970x90

Formato: 970x90
Peso: 200kb
Tipo de Mídia: HTML5, JPG, PNG OU GIF
Entrega do Arquivo se for em HTML5 - Enviar ZIP contendo um arquivo .html
(index.html), .js .css, imagens, vídeos, áudio e demais elementos que
compõem a animação, já produzida e com todos os arquivos já hospedados.
Aceita TAG Externa: Sim
Prazo: 48 horas antes do início da diária

ULTRABANNER

HalfPage| 300x600

Formato: 300x600
Peso: 150kb
Veiculação: Período
Tipo de Mídia: JPG, GIF ou HTML5

Entrega do Arquivo se for em HTML5 - Enviar ZIP contendo um arquivo .html
(index.html), .js .css, imagens, vídeos, áudio e demais elementos que
compõem a animação, já produzida e com todos os arquivos já hospedados.
Aceita TAG Externa: Sim
Prazo: 48 horas antes do início da veiculação

HALFPAGE

LightBox | 640x480

Formato: 640x480
Peso: 200kb
Veiculação: Diária
Tipo de Mídia: HTML5, JPG, PNG OU GIF

Entrega do Arquivo se for em HTML5 - HTML5 - Enviar ZIP contendo um
arquivo .html (index.html), .js .css, imagens, vídeos, áudio e demais
elementos que compõem a animação, já produzida e com todos os arquivos
já hospedados.
Aceita TAG Externa: Sim
Prazo: 48 horas antes do início da diária
Obs.: Implementação do botão “fechar” realizada pela equipe do tráfego
InfoMoney

LIGHTBOX

Super Banner| 728x90

Formato: 728x90
Peso: 150kb
Veiculação: Período
Tipo de Mídia: JPG, GIF ou HTML5

Entrega do Arquivo se for em HTML5 - Enviar ZIP contendo um arquivo .html
(index.html), .js .css, imagens, vídeos, áudio e demais elementos que
compõem a animação, já produzida e com todos os arquivos já hospedados.
Aceita TAG Externa: Sim
Prazo: 48 horas antes do início da veiculação

SUPERBANNER

SplashPage| 320x450

Formato: 320x450
Peso: 150kb
Veiculação: Período
Tipo de Mídia: JPG, GIF ou HTML5
Entrega do Arquivo se for em HTML5 - Enviar ZIP contendo um arquivo .html
(index.html), .js .css, imagens, vídeos, áudio e demais elementos que
compõem a animação, já produzida e com todos os arquivos já hospedados.
Aceita TAG Externa: Sim
Prazo: 48 horas antes do início da veiculação

Vídeo – In Read e Pre-roll| 320x450

Um Arquivo de vídeo é tudo que precisamos
Resolução: max 1920*1080 – min 640*360
Tamanho Máximo do arquivo: 200MB
Formatos de vídeo: mov, flv, mpeg4, avi, etc.
Duração: 30 sec max
Proporção da imagem: 16:9 (4:3 não é suportado)
Codec: qualquer formato de vídeo Codecs, exceto ProRes 4444, HDV
720p60, Go2 Meeting 3 & 4, ER AAC LD, REDCODE
Som: on
+
URL redirection (click command)
OU

VAST redirect
Tamanho máximo do criativo hospedado pela agência: 5MB

INREAD

O que considerar ao desenvolver o HTML5?

Especificações Gerais:

 Deve ser um documento em HTML que siga os padrões da W3C
 As peças deverão ser renderizadas como uma página de web

 O conteúdo deve ser precedido pela tag <!DOCTYPE html> e conter pelo menos as tags <html> e <body>
 Deve obedecer a padrões de segurança SSL
 Suporte de Imagens: GIF, JPG, PNG e SVG
 A peça deve vir com todo material hospedado: Imagens, JS, CSS, etc

O que considerar ao desenvolver o HTML5?
Restrições:
 Áudio: Som ligado automaticamente não é permitido, apenas sendo possível sons através de click. Todos os sons são sujeitos a aprovação do InfoMoney.
 Carregar arquivos cross-domain não é permitido por questões de segurança.
 JSON: Arquivos com extensão .json não são permitidos por questões de segurança cross-domain.
 Todos os criativos estão sujeitos a aprovação do InfoMoney.

Pacotes:
Todos os criativos devem ser enviados em um único arquivo .ZIP. O peso total do arquivo deve reunir todos os arquivos dentro do ZIP e também as
chamadas externas do criativo.

O que considerar ao desenvolver o HTML5?
Compressão de Códigos e arquivos:



Diferente do flash, que compila tudo em um único arquivo, o HTML5 não

do arquivo ZIP. Quanto maior a quantidade de arquivos dentro do ZIP, resultará

providência automaticamente a otimização para os códigos e arquivos.

em para carregar o criativo na máquina dos usuários.

Existem diferente métodos para fazer a compressão dentro do HTML5.




Minimização de código deve ser utilizado para remover espaços extras e
caracteres desnecessários do código. (Exemplo: http://minifycode.com/).

de qualidade (Exemplo: http://tinypng.com)
Texto em HTML deve ser utilizado sempre que possível para reduzir o peso do
arquivo, melhorar a qualidade de leitura, escala e acessibilidade. Fontes
devem ser armazenadas dentro do pacote dos criativos ou ser chamada
externamente.

Use CSS Sprite shum maior tempo eets: https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/CSS/CSS_Image_Sprites.



Ferramentas sugeridas para utilizar:
 Adobe Edge CC.

Compressor de PNG pode ser utilizado para comprimir as imagens sem perda



Minimizar a quantidade de arquivos dentro do ZIP para diminuir o tamanho total

 Adobe Flash CC JS Canvas


Politica de armazenamento local e de sessão: Como padrão, o conteúdo dentro
de um iframe é forçado a uma origem única e é prevenido de acessar o conteúdo
de um nível superior, caso seja diferente. Isso previne o acesso aos cookies e
armazenamento local.

O que considerar ao desenvolver o HTML5?
Compatibilidade com Ad Server:

 Como codificar a clickTAG: código em javascript para codificar a clickTAG é:
<script type="text/javascript">
var clickTag = "http://www.google.com";
</script>

 Todas as clickTags e interações chamadas devem ser colocadas dentro do arquivo HTML sem minificação. As variáveis devem ser inclusas
dentro do primeiro .html que será carregado. Isso resulta no Ad Server localizando a variável e substituindo pelo seu valor correto. Todos os
botões de clicks e interações devem ser carregados antes do carregamento completo do criativo. Quando múltiplos arquivos .html são
inclusos, a variável deve estar presente no primeiro arquivo .html que será carregado.

O que considerar ao desenvolver o HTML5?
Método para o destino de click:
 Utilize a variável clickTAG para eventos de click, independente do método de navegação dentro do browser.
 Caso uma "anchor" tag seja utilizada, defina o alvo como "_blank" para certificar de que o destino de click se abrirá em uma nova página ou aba.

<a href=(the URL of the clickTAG) targe="_blank"></a>

 Método típico é definir uma ID única e definir a href dinamicamente via Javascript
HTML: <a id="clickArea" target="_blank"></a>

JavaScript: var clickArea= document.getElementById("clickArea"); clickArea.href = clickTAG;

Multiple Clickthrough URL:
 Não suportado para standard Ads atualmente.

O que considerar ao desenvolver o HTML5?

Dimensão Ad:
 A dimensão deve ser a mesma da posição da página em que o Ad será servido.
 Para definir a dimensão do Ad, codifique-a da seguinte maneira:
<meta> Tags podem ser utilizadas para identificar o tamanho do criativo dentro da tag <head>
Exemplo:
<meta name="ad.size" content="width=300, height=250">

O que considerar ao desenvolver o HTML5?

Suporte de Browser HTML5:
HTML5 é suportado em todos os browsers modernos. Além disso, todos os browsers, novos e antigos, automaticamente irão ordenar
elementos não reconhecidos. Entretanto, IE8 e versões anteriores não suportam estilizar elementos não reconhecidos (então uma imagem de
backup será servida). HTML5 define oito novas semânticas e bloqueio de elementos. Para certificar de que os comportamentos do criativo
estejam corretos, é possível utilizar comandos CSS, como o display. Exemplo:

header, section, footer, aside, nav, main, article, figure{
display:block;
}

Mais informações sobre o suporte em browsers: http://html5test.com/results/desktop.html

O que considerar ao desenvolver o HTML5?

Imagem de Backup:
 HTML5 ads devem ser compatíveis com o browser e a adaptação do API varia entre produtos. É de interesse da agência e usuário que a
peça seja renderizada quando o ad seja servido, independente da compatibilidade do browser.
 <noscript> Tag deve ser aplicada para servir a imagem de backup para usuários que tenham desabilitado o Javascript ou utilizando um
browser que não tenha suporte para scripts no lado do usuário.

 "Graceful fail" é recomendado caso o serviço não esteja disponível. Exemplo, caso a localização geográfica não esteja disponível, o Ad
poderá providenciar uma área de texto para o usuário inserir o código postal.

O que considerar ao desenvolver o HTML5?
Animação:
 Evite intensos efeitos de animação e considere um correto uso de controles de
tempo Javascript (setInterval, setTimeout), loops de animações, elementos

DOM, para que sejam otimizados corretamente.
 CSS ou Javascript podem ser utilizados para animação. Separe corretamente
Javascript e CSS para evitar conflitos.
 Animações em CSS3 utilizam GPU, no qual minimiza o impacto da mesma para
renderizar animações.
 Animações em Javascript podem ser utilizadas para mover ou manipular
elementos DOM ou utilizando elementos canvas. Os criativos devem conter



Minimizar acesso ao DOM



Garantir performance



Usar ferramentas de detecção de browser para melhor eficiência.



Não utilize funções 'eval()' para evitar problemas de segurança.



Evite variáveis globais visto que resultará em conflitos de nomes e poderá
quebrar o código.



sintaxe (IE, particularmente).


melhores práticas de Javascript. Considere tais sugestões:
 Otimizar loops e timers

FPS não altera a performance dentro do HTML5 da mesma maneira que acontece
com Flash. Utilize um dos métodos para rodar a animação dentro de uma

códigos que checarão se suporta canvas ou não.
 No geral, siga o estabelecido pela indústria e que seja amplamente aceito nas

Esteja atento com as particularidades entre browsers e as suas diferenças de

velocidade permitida do browser:


setInterval para o caso de browsers antigos (IE9 e anteriores).



requestAnimationFrame sempre que possível como uma alternativa para a
função acima.

