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Banner Especial

Especiﬁcações
Dimensão
300 x 250px
Peso Desktop/Tablet
HTML: 150kb
GIF/JPG: 40kb
Peso Mobile
HTML: 60kb
GIF/JPG: 40kb

Rich Media
Para peças rich media o peso máximo é de
2mb. É obrigatório o uso de peça polite.
Vídeo
Permitido.
Tempo de animação
Obrigatório looping inﬁnito.

Áudio
SIM, mas é obrigatório o uso de um botão
“Play” e “Stop” som. A peça só emitirá som, se
for acionada pelo usuário. A criação deste
botão e a função “Play” e “Stop” é de
responsabilidade do cliente.
Terceiros
Para peças servidas por terceiros é
indispensável que os parâmetros de
impressões e cliques contabilizem
corretamente no DFP.

02/06

Banner Especial

HTML5
Tipos de criativos em HTML5
3rd party tag ou Doubleclick Tag
• O conteúdo entregue pela tag (HTML, CSS,
Imagens e Javascript) deverá respeitar o limite
de peso descrito nas especiﬁcações acima.
• É indispensável que os parâmetros de
impressões e cliques contabilizem
corretamente no DFP.
HTML 5 Simples
• Um arquivo HTML único, sem nenhum outro
asset. Este arquivo pode conter javascript ou
CSS juntos com o código HTML.
• Criativos convertidos pelo Google Swiﬀy
seguem esse modelo.
• Necessária peça backup (GIF) para
navegadores que não suportam HTML5.
• O conteúdo deverá respeitar o peso descrito
anteriormente.
HTML 5 Completo
• Arquivo compactado com todos os arquivos
necessário para execução do criativo HTML5

localizado na pasta raiz (.html, bilibliotecas
javascript e CSS, sem subdiretórios.
• Um arquivo HTML com arquivos externos,
que podem ser nas extensões .png, .gif, .jpg,
.js, .css e .mp4.
• Todas as chamadas de arquivos externos
devem ser feitas no index.html e não em
arquivos JS complementares.
• Caso haja mais de um arquivo .HTML, é
preciso nomear o arquivo principal como
index.html.
• Necessário que este index.html possua ao
menos uma tag de clique.
• Os criativos HTML5 devem conter a clicktag
padrão para anúncios Google.
• Segue URL com guide de implementação:
https://support.google.com/dfp_sb/answer/70
46799?hl=pt-BR&ref_topic=7045707
• "Atenção ao campo: Exemplo de inserção de
tag de clique" no link do guide.
• A URL do criativo não deve ser inserida
dentro do código HTML.
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Super Banner

Especiﬁcações
Dimensão
728x90px

Vídeo
Não permitido.

Peso Desktop/Tablet
HTML: 150kb
GIF/JPG: 40kb

Tempo de animação
Obrigatório looping inﬁnito.

Áudio
SIM, mas é obrigatório o uso de um botão
“Play” e “Stop” som. A peça só emitirá som, se
for acionada pelo usuário. A criação deste
botão e a função “Play” e “Stop” é de
responsabilidade do cliente.
Terceiros
Para peças servidas por terceiros é
indispensável que os parâmetros de
impressões e cliques contabilizem
corretamente no DFP.
Rich Media
Para peças rich media o peso máximo é de
2mb. É obrigatório o uso de peça polite.
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Super Banner

Tipos de criativos em HTML5
3rd party tag ou Doubleclick Tag
• O conteúdo entregue pela tag (HTML, CSS,
Imagens e Javascript) deverá respeitar o limite
de peso descrito nas especiﬁcações acima.
• É indispensável que os parâmetros de
impressões e cliques contabilizem
corretamente no DFP.
HTML 5 Simples
• Um arquivo HTML único, sem nenhum outro
asset. Este arquivo pode conter javascript ou
CSS juntos com o código HTML.
• Criativos convertidos pelo Google Swiﬀy
seguem esse modelo.
• Necessária peça backup (GIF) para
navegadores que não suportam HTML5.
• O conteúdo deverá respeitar o peso descrito
anteriormente.
HTML 5 Completo
• Arquivo compactado com todos os arquivos
necessário para execução do criativo HTML5
localizado na pasta raiz (.html, bilibliotecas
javascript e CSS, sem subdiretórios.

• Um arquivo HTML com arquivos externos,
que podem ser nas extensões .png, .gif, .jpg,
.js, .css e .mp4.
• Todas as chamadas de arquivos externos
devem ser feitas no index.html e não em
arquivos JS complementares.
• Caso haja mais de um arquivo .HTML, é
preciso nomear o arquivo principal como
index.html.
• Necessário que este index.html possua ao
menos uma tag de clique.
• Os criativos HTML5 devem conter a clicktag
padrão para anúncios Google.
• Segue URL com guide de implementação:
https://support.google.com/dfp_sb/answer/70
46799?hl=pt-BR&ref_topic=7045707
• "Atenção ao campo: Exemplo de inserção de
tag de clique" no link do guide.
• A URL do criativo não deve ser inserida
dentro do código HTML.
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Super Banner: Mobile

Especiﬁcações
Formato
234 x 60px.
GIF/JPG - 30 kb peso máximo na plataforma
Mobile (Celulares + Tablet).
Obs.: O arquivo GIF pode ser em looping
inﬁnito.
Tempo da animação
15 seg, se nao houver a intervençao
do usuário, sendo permitido looping dentro
do tempo estipulado.
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Halfbanner

Especiﬁcações
Formato
234 x 60px.
Arquivo GIF
GIF - 30 kb peso máximo.
O arquivo GIF com looping inﬁnito.
Frame rate
Até 24 fps.
Tempo da animação
Indeterminado após o clique.
Áudio
SIM, mas é obrigatório o uso de um botão
“Play” e “Stop” som. A peça só emitirá som,
se for acionada pelo usuário. A criação deste
botão e a função “Play” e “Stop” é de
responsabilidade do cliente.

HTML5
Tipos de criativos em HTML5
3rd party tag ou Doubleclick Tag
• O conteúdo entregue pela tag (HTML, CSS,
Imagens e Javascript) deverá respeitar o limite
de peso descrito nas especiﬁcações acima.
• É indispensável que os parâmetros de
impressões e cliques contabilizem
corretamente no DFP.
HTML 5 Simples
• Um arquivo HTML único, sem nenhum outro
asset. Este arquivo pode conter javascript ou
CSS juntos com o código HTML.
• Criativos convertidos pelo Google Swiﬀy
seguem esse modelo.
• Necessária peça backup (GIF) para
navegadores que não suportam HTML5.
• O conteúdo deverá respeitar o peso descrito
anteriormente.
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Halfbanner

HTML 5 Completo
• Arquivo compactado com todos os arquivos
necessário para execução do criativo HTML5
localizado na pasta raiz (.html, bilibliotecas
javascript e CSS, sem subdiretórios.
• Um arquivo HTML com arquivos externos,
que podem ser nas extensões .png, .gif, .jpg,
.js, .css e .mp4.
• Todas as chamadas de arquivos externos
devem ser feitas no index.html e não em
arquivos JS complementares.
• Caso haja mais de um arquivo .HTML, é
preciso nomear o arquivo principal como
index.html.
• Necessário que este index.html possua ao
menos uma tag de clique.
• Os criativos HTML5 devem conter a clicktag
padrão para anúncios Google.
• Segue URL com guide de implementação:
https://support.google.com/dfp_sb/answer/70
46799?hl=pt-BR&ref_topic=7045707

• "Atenção ao campo: Exemplo de inserção de
tag de clique" no link do guide.
• A URL do criativo não deve ser inserida
dentro do código HTML.
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Fullbanner: Newsletter

Especiﬁcações
Formato
468 x 60px.
GIF/JPG - 30kb
O arquivo GIF pode ser em looping inﬁnito.
Tempo da animação
15 seg, se năo houver a intervençăo
do usuário, sendo permitido looping dentro
do tempo estipulado.
Pode ser servido por terceiros?
SIM.
Pode ser HTML?
Não.
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15/08/2017

Para saber todas as oportunidades, projetos e formatos especiais para
sua empresa no site do Clube, ligue para Mara Baptistini, telefone
11 3030-9324. Ou mande um e-mail para comercial@clubedecriacao.com.br.

