SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REKLAM W SERWISACH WWW.ROCKMETAL.PL i FORUM.ROCKMETAL.PL

I. OFEROWANE FORMY REKLAMY
Firma ROCKMETAL.PL oferuje następujące formy reklamy* w serwisach www.rockmetal.pl
oraz forum.rockmetal.pl:
1. Banner główny (graficzny odnośnik w kształcie prostokąta, umieszczany w górnej części
serwisu; kliknięcie w niego powoduje przekierowanie na wskazaną przez klienta stronę
WWW).
2. Banner mały lewy oraz prawy (j.w. - odpowiednio po lewej lub prawej stronie).
3. Pop-up (małe okienko, pokazujące się na tle bieŜącej strony serwisu w oddzielnym oknie
przeglądarki internetowej, zawierający np. treści reklamowe).
4. Watermark (graficzna forma reklamy, ukazująca się na całej stronie serwisu jako jego
tło; stanowi formę tapety, zawierającej powielone i rozmieszczone w ustalonych
odstępach logo firmy).
5. Link tekstowy lewy oraz prawy (tekst składający się z kilku słów, umieszczany w górnej
części serwisu po lewej lub prawej stronie, wyświetlany wraz ze stroną serwisu; kliknięcie
w niego powoduje przekierowanie na wskazaną przez klienta stronę WWW).
6. Doklejka reklamowa (krótki tekst reklamowy, umieszczany w liście wysyłanym raz
w tygodniu do zarejestrowanych uŜytkowników; moŜe być łączony z bannerem lub linkem
kierującym na wskazaną przez klienta stronę WWW).
7. Artykuł sponsorowany (artykuł umieszczany na odrębnej podstronie serwisu, z dobrze
widocznym i/albo promowanym linkiem, kierującym do niego).
* Inne formy reklamy są dostępne na Ŝyczenie.
II. KOMPLET MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
Materiały reklamowe (gotowe formy reklamy) powinny być przesyłane w formatach .GIF,
.JPG lub .SWF z przyporządkowanymi adresami WWW, na które mają kierować. Prosimy
o wyraźne zaznaczenie umiejscowienia danej formy reklamy w serwisie..
W przypadku cyklicznej podmiany danych form reklamy, prosimy równieŜ o zaznaczenie
kolejności i podanie odpowiednich terminów.
III. WYMIARY I WAGI FORM REKLAMY
Wymiary (w pikselach) i wagi (w kilobajtach) form reklamy nie powinny być większe niŜ
podane w tabeli poniŜej.
NAZWA
Banner główny
Banner mały lewy, prawy
Pop-up
Watermark
Link tekstowy lewy, prawy
Doklejka reklamowa
Artykuł sponsorowny

WYMIAR LUB FORMA
400 x 50 pikseli
do 120 x 50 pikseli
do uzgodnienia
do uzgodnienia
do 5 słów
3 linie po 70 znaków
do uzgodnienia

UWAGA: Formy reklamy nie mogą zawierać dźwięków.
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WAGA
do 15 kb
do 7 kb
do uzgodnienia
do uzgodnienia
-

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komplet materiałów reklamowych powinien być dostarczony na dwa dni robocze przed
terminem ich umieszczenia w serwisie. W innym przypadku nie gwarantujemy
terminowego rozpoczęcia emisji reklamy.
2. Zabronione jest umieszczanie w formach reklamy odnośników pobierających dodatkowe
elementy lub odwoływanie się do plików zewnętrznych.
3. Nie będą przyjmowane formy reklamy powodujące występowanie błędów lub ostrzeŜeń
podczas serwowania reklamy, niezgodne ze standardami lub błędnie wykonane.

Dział Reklamy i Promocji www.rockmetal.pl:

Ryszard Raszplewicz
reklama@rockmetal.pl
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