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Pro

schválení

a

následnou

realizaci

propagace

prostřednictvím

aplikací

zastřešených BlueNet.cz je nutné, aby propagační materiály splňovaly kritéria
popsaná v tomto dokumentu.

Obsahové podmínky
V BlueNet.cz jsme přesvědčeni, že obsah internetu by měl být volně dostupný všem
jeho uživatelům, bez ohledu na věk. Reklamní sdělení nejsou výjimkou, proto
klademe důraz na korektnost propagací realizovaných prostřednictvím našich
aplikací.
Pro chválení musí propagační materiály (texty, bannery, odkazy apod.)
z obsahového hlediska splňovat tyto podmínky:

Obsah sdělení
Obsah prezentovaný v reklamním sdělení nesmí obsahovat následující prvky:
•

Podpora nebo podněcování k násilí, rasismu nebo nesnášenlivosti

•

Podpora radikálních a extremistických hnutí

•

Podpora a propagace návykových látek

•

Podpora činností, které jsou v rozporu s právním řádem ČR a závaznými
právními předpisy EU

•

Materiály nevhodné pro obecenstvo mladší 18 let

•

Vulgární nebo jinak urážlivé sdělení

•

Klamavá reklama

•

SCAM a fake news

Technické aspekty propagace
Propagační materiály určené pro uveřejnění v našich aplikacích musí splňovat
následující technická kritéria:
•

Grafické a textové materiály by měly mít velikost do 100 kB
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•

Video použité v propagačních materiálech musí mít velikost do 30 MB
a délku maximálně 15 vteřin

Propagační materiály nesmí obsahovat rychle se měnící kontrastní prvky, které by
mohly způsobit zdravotní potíže uživatelů aplikací, jako například epileptický
záchvat apod.
Z technického hlediska dále doporučujeme, aby byly materiály plně responzivní.
V opačném případě nemůžeme zaručit správné zobrazení Vaší reklamy na všech
zařízeních, která uživatelé našich aplikací používají.
Responzivní typ propagace se může sestávat z několika různě velkých grafických
prvků, které se budou zobrazovat v závislosti na velikosti a typu zařízení. Platí, že
každý z těchto prvků nesmí přesahovat velikost 100 kB.

Kontaktní údaje
Pro běžný obchodní styk a dotazy používejte adresu admin@bluenet.cz. Pokud máte
dotazy technického charakteru můžete kontaktovat přímo systémového správce na
adrese jakub.pradeniak@bluenet.cz.
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