OBRANDOVANÁ
KATEGORIE
- Kategorie s filtrem na
značku

Zvýrazněte svoji značku ve filtru kategorií
Využijte možnost předplacení brandingu v kategoriích Heureky (např. Pračky, Vysavače atp.), které
obsahují produkty vaší značky. Službu není možné využít v parametrických kategoriích
(např. Tyčové vysavače, Pračky s předním plněním atp.).
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Jaké podklady od vás budeme potřebovat?
VELKÝ OBRÁZEK – BANNER
Požadované rozměry:
•

Pro klasické desktopové verze se vykresluje obrázek ve formátu 1920x420 px, ale aby byl kvalitní i na HQ displejích (Retina), jeho rozměr musí být dvojnásobný. Obrázek proto připravte
ve velikosti 3840 x 840 px (JPG/PNG, max. 500 kB).

•

Pro mobilní a tabletovou verzi připravte obrázek ve velikosti 1600 x 640 px (JPG/PNG,
max. 140 kB).

•

Obrázek nesmí obsahovat logo. To automaticky vkládáme na střed spodní hrany obrázku do
výšky 64 px při šířce 328 px.

Obecná pravidla vzhledu bannerů:
•

Banner nesmí překročit povolené datové limity a musí mít správné rozměry na požadovanou
pozici.

•

Banner nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů, nesmí vypadat jako systémové
hlášky a nesmí využívat všeobecně známé prvky zavádějícím způsobem – např. symbol play,
křížku, zavření/skončení nebo symbol lupy apod.

•

Banner může obsahovat text o max. délce 40 znaků a velikost textu nesmí být větší než H1,
což je v případě kategorie 24 px.

LOGO ZNAČKY
•

Vaše aktuální logo nám dodejte ve vysoké kvalitě.

•

V případě jiného formátu by logo mělo mít min. rozměry 450x200 px.

•

Preferujeme variantu loga na bílém pozadí (pokud existuje).

TEXT O ZNAČCE (nepovinné)
•

K zafiltrované kategorii na vaši značku můžete vložit doprovodný text. Ten musí být unikátní
a vázaný na danou kategorii nebo značku.

•

V textu není možné formátovat, zobrazuje se pouze jako prostý text a je limitován na
160 znaků.

•

Konec textu je automaticky doplněn o odkaz na detail vaší značky.

•

U textů v kategorii si vyhrazujeme právo na jejich změnu, pokud budeme potřebovat zvýšit
přínos textu pro SEO.
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