
COVER PHOTO 820 x 310 px
    - maximálna veľkosť cover photo je 820 x 310 px
    - minimálna veľkosť je 400 x 150 px
    - na smartfónoch sa zobrazuje ako 340 x 360 px
    - pre najlepšie zobrazenie sa odporúča nahrať obrázok v nastavení RGB
    - ideálne je použiť typ JPG menšie ako 100 KB
    - pri obrázkoch s logom alebo textom sa odporúča použiť typ PNG
    - pre video cover použite video s dĺžkou trvania 20 – 90 sekúnd.
    - rozlíšenie videa by malo byť 1080 px
    - vrchnú časť videa môže Facebook orezať, preto dávajte pozor, aby ste tam
      nemali niečo dôležité
    - video ako cover je prístupné len pre firemné profily

Užitočné rady pre cover photo

    - dodržujte rady priamo od Facebooku
    - uistite sa vždy, že máte cover fotku v správnom rozmere
    - dbajte na to, aby bol obrázok jednoduchý a zrozumiteľný
    - zarovnávajte objekty na obrázku vždy vpravo (aby si nezavadzali s profilo
      voufotografiou)
    - dizajn cover fotky by mal rešpektovať, resp. by mal byť v súlade s vaším 
        firemným dizajnom

Facebook

Sprievodca (nielen) reklamnými formátmi pre rok 2018
Neexistuje azda dynamickejšie odvetvie ako je online marketing. Zmeny sú tu takmer na 
dennom poriadku a občas ich je toľko, že ich ani nestihneme vnímať. Najviac zmien sa už 
tradične týka reklamných formátov. Rozhodli sme sa pre vás pripraviť sprievodcu všetkých 
najpoužívanejších formátov v rámci online marketingu, teda nielen reklamné formáty, ale aj 
profilové obrázky a podobne.

PROFILE PHOTO 180 x 180 px 
    - minimálna veľkosť je 180 x 180 px
    - na stránke sa zobrazí vo veľkosti 160 x 160 px
    - ako thumbnail (hlavička) sa obrázok zobrazí vo veľkosti 32 x 32 px
    - nezabúdajte, že profilový obrázok sa zobrazuje ako kruh

Užitočné rady pre profile photo

    - používajte svoje logo
    - minimalizujte text
    - nemeňte ju príliš často
    - nepoužívajte fotku z fotobanky
    - snažte sa všetky profilovky naprieč sociálnymi sieťami zjednotiť

EVENT IMAGE 1920 x 1082 px
    - vo feede sa zobrazí vo veľkosti 470 x 174 px

Užitočné rady pre event image

    - vyčnievajte z radu, použite originálny a hlavne zapamätateľný obrázok
    - používajte obrázky relevantné k udalosti

SINGLE IMAGE AD 1200 x 682 px
    - najbežnejší formát v rámci Facebooku
    - automaticky sa prispôsobuje na displej mobilného zariadenia
    - existuje variant „big vertical image“ s rozmermi 487 x 730 px 
    - je to maximálna veľkosť, ktorú Facebook pre desktop aj mobile zariadenia
    - používa sa aj pre canvas ako cover obrázok

Užitočné rady pre single image

    - obsah obrázka vyberajte s dôrazom na cieľovú skupinu
    - testujte vždy viac kreatív
    - kontext je dôležitý, obsah obrázku by mal súvisieť s produktom

SLIDESHOW 1200 x 720 px
    - formáty pre video sú .MOV alebo .MP4
    - dĺžka samotného formátu môže byť až 50 sekúnd
    - hudobná stopa sa dá pridať samostatne

Pár rád pre Slideshow

    - používajte iba kvalitné  obrázky
    - ak skladáte slideshow z rôznych obrázkov, dbajte na to, aby boli rovnakej kvality a 
      mali rovnaké rozmery

CAROUSEL 1080 x 1080 px
    - umožňuje pridať 10 obrázkov, videí alebo slideshow v jednom príspevku
    - každý obrázok môže mať vlastný link

Užitočné rady pre carousel

    - dajte dôraz na produkt
    - ukážte, ako sa produkt používa
    - povedzte príbeh
    - ukážte súvisiace produkty

CANVAS 1920 x 1082 px
    - canvas ponúka viacero kreatívnych možností:
Obrázky: - maximálna výška obrázka 1920 px
    - maximálna šírka obrázka 1080 px
    - tilt-to-pan funkcia umožňuje prezeranie celého obrázka nakláňaním 
       zariadenia na strany
    - maximálna šírka 5400 px, ale odporúčame pracovať so šírkou 3240 px
    - maximálna výška 1920 px
    - obrázok je vždy vycentrovaný
Video:     - automatické prehrávanie
                 - ideálne rozmery 750 x 1334 px

Užitočné rady pre canvas

  - dajte si záležať na prvej stránke/obrázku 
  - kvalita obrázkov musí byť na vysokej úrovni
  - nezabudnite na call to action
  - zamerajte sa iba na jedno posolstvo

Instagram

PROFILE PHOTO 110 x 110 px
    - zobrazí sa v pôvodnej veľkosti
    - Instagram profilový obrázok automaticky upraví do kruhu

Užitočné rady pre profile photo

    - používajte svoje logo
    - minimalizujte text
    - nemeňte ju príliš často
    - nikdy nepoužívajte fotku z fotobanky
    - snažte sa všetky profilovky naprieč sociálnymi sieťami zjednotiť

SINGLE IMAGE ADS 1080 x 1080 px
    - najvyužívanejší formát
    - odporúča sa používať štvorcový formát, ale výška sa môže meniť
    - obrázok by mal obsahovať text a CTA
    - môže sa použiť aj Facebook formát 1200 x 628 px

Užitočné rady pre single image ad
    - myslite na to, že Instagram je viac lifestylovo zameraný, preto tomu prispôsobte aj 
      kreatívu
    - produkt musí byť zreteľný
    - nezabúdajte na #hashtagy

CAROUSEL ADS 1080 x 1080 px
    - Instagram taktiež umožňuje vložiť 10 obrázkov
    - aj keď rozmer je totožný so single image, tri bodky umiestnené dolu na obrázku       
    - upozorňujú, že ide o formát carousel

Užitočné rady pre carousel

    - povedzte príbeh pomocou viacerých obrázkov alebo videí
    - dbajte na kvalitu obrázkov
    - obrázky by mali na seba nadväzovať

INSTAGRAM STORIES 1080 x 1920 px
    - pomer strán (ratio) je 9:16
    - text musí byť v obrázku
    - pôsobí natívne
    - v jednom reklamnom sete môže byť maximálne 6 obrázkov
    - video môže mať maximálne 15 sekúnd

Užitočné rady pre Instagram stories

    - text by mal byť krátky a výstižný
    - CTA sa môže v tomto prípade vynechať
    - testujte viac kreatív

INSTAGRAM VIDEO 1080 x 1920 px
    - spôsob, ako zábavnou a zaujímavou formou ukázať produkt alebo brand
    - video lepšie púta pozornosť
    - od roku 2017 je možné využívať aj GIF formát

Užitočné rady pre video

    - rozlíšenie môže byť aj 600 x 600 px
    - minimálna dĺžka sú 3 sekundy
    - maximálna dĺžka je 60 sekúnd

STREDNÝ OBDĹŽNIK  300 x 250 px

Adwords

Prehľad bannerov s najlepšou výkonnosťou

VEĽKÝ OBDĹŽNIK 336 x 280 px 

LEADERBOARD 728 x 90 px 

POLOVICA STRÁNKY 300 x 600 px 

VEĽKÝ MOBILNÝ BANNER 320 x 100 px




