Reklama w internecie
specyﬁkacja techniczna reklam w portalu internetowym
Format

szerokość
(w pikselach)

Baner górny szeroki
Baner górny*
Baner górny podwójny*
Baner prawy mały
Baner prawy duży
Baner lewy mały
Baner lewy duży
Baner dolny

wysokość
(w pikselach)

980
750
750

100-200
100
200

160-200
160-200

100-200
201-600

170
170

100-170
171-500

400-500

100-270

*obok reklamy z prawej strony wyświetlana będzie autoreklama Nowin Zabrzańskich
**do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość umieszczenia dowolnej reklamy w portalu.
Emisja reklam odbywa się w interwałach tygodniowych (7 dni):
1. rotacyjnie wraz z innymi
2. z gwarancją wyświetlania przy każdym załadowaniu witryny.
Szczegóły oferty dostępne są bezpośrednio w dziale reklamy Nowin Zabrzańskich:
Małgorzata Chojnowska, Katarzyna Kops, Katarzyna Włodarczyk
e-mail: reklama@nowinyzabrzanskie.pl
tel.: 32 777 36 30
tel./fax: 32 777 35 15
Przygotowanie reklamy:
Akceptowane są następujące formaty plików graﬁcznych: jpg, gif, png, swf. Pliki powinny być zoptymalizowane - wielkość nie powinna przekraczać 200kB. Dla reklam
w formacie swf link docelowy nie może być zapisany w kodzie Action Script (powinien być przekazany osobno), w przeciwnym razie kliknięcia nie będą zliczane. Plik wynikowy
nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.
Reklamy swf nie mogą:
1. posiadać dźwięków odtwarzanych automatycznie.
2. przycisków imitujących działania systemowe: zamknij, minimalizuj, maksymalizuj
3. wywoływać elementów nie będących integralną częścią reklamy
4. posiadać kodu śledzącego aktywność internauty
Reklama w formacie swf powinna posiadać zastępcze kreacje w formatach gif, jpg lub png. Dla reklam przekierowujących na jednej z warstw powinien zostać ułożony obiekt
typu Przycisk (Button), na którym zdeﬁniowana jest akcja:
Action Script 2.0:
on (release)
{
getURL(_root.click, "_blank");
}

Action Script 3.0:
myButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, function() {
if (root.loaderInfo.parameters.click) {
navigateToURL(
new URLRequest(root.loaderInfo.parameters.click), "_blank"
);
}
});

Każda z reklam musi zostać zaakceptowana przez dział informatyczny.

biuro ogłoszeń
41-800 Zabrze, pl. Teatralny 10, tel./fax 32 777 35 15, tel. kom. 509 923 959, e-mail: reklama@nowinyzabrzanskie.pl

Reklama w internecie

Baner górny szeroki

Baner górny

Baner górny podwójny

szerokość 980 piks
wysokość 100-200 piks

szerokość 750 piks
wysokość 100 piks

szerokość 750 piks
wysokość 200 piks

Baner prawy mały

Baner prawy duży

Baner lewy mały

szerokość 160-200 piks
wysokość 100-200 piks

szerokość 160-200 piks
wysokość 201-600 piks

szerokość 170 piks
wysokość 100-170 piks

Baner lewy duży

Baner dolny

szerokość 170 piks
wysokość 171-500 piks

szerokość 400-500 piks
wysokość 100-270 piks
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