
Mi a banner? 
 

Weboldalakba ágyazott, különböző hirdetési információkat tartalmazó téglalap alapú 
grafika vagy animáció, amely az internetes hirdetési formák legközkedveltebb és talán 
legelterjedtebb formája. A banner általában a honlapok e célra fenntartott hirdetési 
felületein fordul elő, de létezik felbukkanó ablakban (popup) megjelenő, vagy lebegő 
(floating), illetve ennek továbbfejlesztett változata a ragadós (sticky) banner. A banner 
(vagy olykor magyar megnevezéssel használt: internetes reklámcsík) klikkelésre a 
hirdető internetes honlapjára kalauzolja a látogatót. Az átlinkelés gyakran nem pusztán a 
hirdető honlapjának főoldalára, hanem egy közvetlen ajánlatot, akciót tartalmazó 
aloldalra mutat. Így célzott marketingeszközként is használható. A web bannerek 
funkcióját tekintve hasonlóak a tradicionális hirdetési formákhoz, mint pl. az 
újsághirdetések. Feladatuk, hogy a fogyasztó vagy vásárló figyelmét felkeltsék az adott 
termékekre, ill. szolgáltatásokra. A jó banner a honlapra látogató tekintetét magára 
vonja, kommunikációs eszközeivel a látogatóban felkelti a kíváncsiságot és arra készteti, 
hogy a hirdetésre klikkeljen. A banner az online hirdetési kampányokban kiemelkedő 
helyet foglal el. Nemcsak informatív, de hordozza a hirdető kreatív arculati elemeit, 
közvetíti a hirdető cég megjelenési stílusjegyeit, a termék, vagy szolgáltatás főbb 
jellemzőit. A banner, mint multimédiás megjelenési forma már túlnőtte a korai, ma már 
kezdetleges formátumokat. Kezdetben statikus képek, majd ún. GIF animációk 
formájában találkozhattunk az online hirdetésekkel. Napjaink kifinomultabb, ténylegesen 
multimédiás jellegű bannerei a Flash alapú alkalmazásoknak köszönhetően jelentek meg. 
 
A Flash bannerek már nem csak állóképek váltogatásából álló animációkra alkalmasak, 
mint pl. a GIF bannerek. Különböző képi- és szövegeffektek, hangok, animációk teszik a 
reklámfelületet figyelemfelkeltőbbé. Programozható mivoltuk miatt akár interaktív, 
ötletes játékok is kivitelezhetők egy-egy reklám banner segítségével, sőt akár kisebb 
videók is beépíthetők. 
 
Banner típusok: 
 
JPG 
E formátum csak álló (statikus) banner készítésére ad lehetőséget, korlátolt 
színpalettával. Előnye csupán a kedvező fájlméretben rejlik, így nem idéz elő negatív 
érzelmeket a felhasználóban a gyors betöltődés miatt. 
 
GIF 
A JPG tulajdonságait ötvözni a már mozgásra, animációra is képes GIF reklámcsík. Így az 
adott területen több információ is megjelenhet. Korlátolt képességei miatt az animáció 
kissé "darabos", illetve a file-méret néha kritikusan megnőhet a képkockák sokasága 
miatt. Ugyanaz az animáció szebben és sokszor kisebb fájlméretben megoldható Flash 
technológiával. 
 
Flash 
A legszebb, legkreatívabb megoldásokra képes file-típus. Finom színátmenetek, 
folyamatos, "lágy" mozgások megjelenítésére is alkalmas formátum. Az animációt teljes 
kontroll és határtalan lehetőségek jellemzik. Tulajdonságai miatt kis file-méret is 
elképzelhető, miközben sok információt képes megjeleníteni. 
 
 
 
Interaktív flash 
Programozhatóságának köszönhetően rugalmas megoldások, interaktív lehetőségek is 
kiaknázhatók. A vizuális megoldások mellett hangeffektek, zenei aláfestések és beépített 
videók is alkalmazhatók. 
 
 



Ár/érték arány: 
 
A legtöbb megrendelő, aki bannerkészíttetésre szánja el magát, havonta több tízezer 
forintért hirdeti weboldalát, reklámfelületeket bérbeadó - nagy napi látogatószámot elért 
- oldalakon. A havi több tízezer forintos reklámkampány azonban csak akkor lehet 
sikeres, ha a hirdető bannerje figyelemfelkeltő és igényes! A bannerkészítés árát egyszer 
kell megfizetni, de a banner minősége több bevételt és rengeteg látogatót jelenthet a 
reklámkampány végéig. 
 
Flash bannerek tulajdonságai: 
 
A legfejlettebb banner típus a Flash banner. Nagy előnye ennek a típusnak, hogy a 
vizuális effektek, dinamikát és stílust adnak reklámjának, amelyek élethűen emelik ki a 
lényeget, kellemes szövegkörnyezeti hatások mellett. Összehasonlítva a korábban 
elterjedt GIF reklámcsíkokkal, a Flash bannereknél nincs behatárolt színmegjelenítési 
korlát (pl. 256 szín), így a vizuális elemek a legjobb minőségben jeleníthetők meg. A 
Flash animáció egy vektoros multimédia file-formátum (SWF). Vektoros jellegének 
köszönhetően szabadon átméretezhető, különböző felbontásban is megjeleníthető 
minőségi romlás nélkül, ráadásul kis fájlméret jellemzi, ezért még a kis sebességű 
internetkapcsolatot élvező emberek is zökkenőmentes multimédia alkalmazásként 
láthatják weboldalaikon. 
 


