SPECYFIKACJA FORM REKLAM W SERWISIE WWW

Expand billboard
(megabillboard)

Główny baner reklamowy/
Expand billboard (A1)

Główny baner reklamowy/
Expand billboard (A1)
Duży baner umieszczony w górnej części
serwisu – widoczny na stronie głównej
i na podstronach. Jego największe zalety to
położenie (gwarantuje kontakt odbiorcy
z reklamą) oraz rozmiar.
Możliwości kreacji:
• billboard - 970 x 100
• double billboard - 970 x 200
• triple billboard - 970 x 300

Expand billboard (megabillboard)
Interaktywny billboard. Po kliknięciu bądź
najechaniu na niego kursorem myszy „rozwija
się” do większego rozmiaru, co pozwala na
pokazanie dodatkowych treści. Doskonale
skupia uwagę użytkownika.
Rozmiar: 970 x X - dowolna wysokość

Widget
boczny
(B1)

Widget boczny (B1)
Reklama umiejscowiona w bocznej kolumnie
serwisu, na górze. Znajduje się pomiędzy
innymi widgetami.
Rozmiar: 330 x 200

Baner środkowy (C1)
Reklama wyświetlana na stronie głównej
serwisu, pomiędzy artykułami.

Baner środkowy (C1)

Rozmiar: 750 x 150

Toplayer
Baner „wyskakujący” - reklama wyświetlana
na warstwie ponad zawartością serwisu.
Przemieszcza się wraz z ruchem użytkownika
na stronie głównej serwisu. Reklama włączana
na określony przedział czasowy - można ją
także zamknąć za pomocą krzyżyka.

Toplayer
Art-box
(B2)

Rozmiar: dowolny

Art-box (B2)
Baner widoczny w bocznej kolumnie serwisu,
na dole. Znajduje się pomiędzy artykułami.
Przeglądając serwis nie sposób go nie
zauważyć - gwarantuje skuteczność.
Rozmiar: 330 x 200

Tapeta
Tło reklamowe niepowtarzalny obrazek
widoczny w tle serwisu.

Stopka (A2)
Baner widoczny na dole serwisu - pod listami
kategorii.

Stopka (A2)

Rozmiar: 970 x X – dowolna wysokość
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Pasek „na bieżąco”
Twoja reklama pojawi się wśród
najnowszych, bieżących informacji!

Spot przed
materiałami wideo
Jedna z najskuteczniejszych
form nowoczesnej reklamy.
Rekomendowany czas
trwania spotu:
1) 15 sekund
2) 30 sekund

Reklama kontekstowa
To „podpięcie” reklamy pod wybrane słowo
kluczowe, które występuje w artykule.
Po „najechaniu” kursorem na podkreślone
słowo pojawia się dymek z Twoją reklamą
tekstową i graficzną.

Wielkość pliku: do 10 MB

In-text (D1)
Artykuł sponsorowany
Bardzo popularna i efektywna
reklama. Ma wzór zwykłych
wiadomości. Profesjonalnie
przygotowany umożliwia
przedstawienie oferty
w sposób szczegółowy,
wskazując na wszystkie jej
atuty.

In-text (D1)
Baner śródtekstowy, wkomponowany w treść
artykułu. Widoczny na stronie głównej oraz na
podstronach serwisu.
Rozmiar: 750 x X – dowolna wysokość

