Reklama na portalu
„Świata Przemysłu Farmaceutycznego”
– specyfikacja techniczna

Formy reklamowe:
1. Billboard UP – 1100zł netto
Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu, w miejscu
tradycyjnego bannera, o zdecydowanie większym rozmiarze.
•
•
•
•

Rozmiar: 1130 x 120 pikseli (szerokość x wysokość)
Waga: do 50 kB
Format: *.jpg, *.gif, *.swf
Emisja: odsłony w systemie rotacyjnym w górnej części strony
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•
•
•

bardzo popularna forma o wysokiej oglądalności
miejsce naturalnie koncentrujące wzrok, zapewniająca wysoką oglądalność
pozwala na rozbudowane i atrakcyjne kreacje, idealny do budowania wizerunku
prezentacji haseł i dłuższych treści bogatych w grafikę
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

2. Billboard DOWN – 1100zł netto
Graficzna forma reklamowa umieszczana centralnie w górnej części portalu w miejscu
tradycyjnego bannera, o zdecydowanie większym rozmiarze.
•
•
•
•

Rozmiar: 1130 x 120 pikseli (szerokość x wysokość)
Waga: do 50 kB
Format: *.jpg, *.gif, *.swf
Emisja: na odsłony w systemie rotacyjnym w górnej części strony
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•
•

bardzo popularna forma o wysokiej oglądalności
miejsce naturalnie koncentrujące wzrok, zapewniająca wysoką oglądalność
pozwala na rozbudowane i atrakcyjne kreacje, idealny do budowania wizerunku
prezentacji haseł i dłuższych treści bogatych w grafikę
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

3. Banner TOP – 700zł netto
Graficzna forma reklamowa umieszczana centralnie w górnej części strony, wewnątrz treści
prezentowanych na portalu.
•
•
•
•

Rozmiar: 600 x 100 pikseli (szerokość x wysokość)
Waga: do 50 kB
Format: *.jpg, *.gif, *.swf
Emisja: odsłony w systemie rotacyjnym w górnej części strony
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•
•

bardzo popularna forma o wysokiej oglądalności
miejsce naturalnie koncentrujące wzrok
doskonale eksponuje przekaz reklamowy
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

4. Banner BETWEEN – 700zł netto
Graficzna forma reklamowa umieszczana centralnie, wewnątrz treści prezentowanych na
portalu.
•
•
•
•

Rozmiar: 600 x 100 pikseli (szerokość x wysokość)
Waga: do 50 kB
Format: *.jpg, *.gif, *.swf
Emisja: odsłony w systemie rotacyjnym między 3 i 4 newsem
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•
•

bardzo popularna forma o wysokiej oglądalności
miejsce naturalnie koncentrujące wzrok
doskonale eksponuje przekaz reklamowy
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

5. BUTTON – 200zł netto
Graficzny element reklamowy wyświetlany w dolnej lewej części strony.
•
•
•
•

Rozmiar: 180 x 180 pikseli (szerokość x wysokość)
Waga: do 50 kB
Format: *.jpg, *.gif, *.swf
Emisja: odsłony w lewej kolumnie na stronie głównej i wszystkich podstronach
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•

bardzo popularna forma o wysokiej oglądalności
doskonale eksponuje przekaz reklamowy
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

6. BUTTON – 400zł netto
Graficzny element reklamowy wyświetlany w dolnej lewej części strony.
•
•
•
•

Rozmiar: 290 x 290 pikseli (szerokość x wysokość)
Waga: do 50 kB
Format: *.jpg, *.gif, *.swf
Emisja: odsłony w prawej kolumnie na stronie głównej i wszystkich podstronach
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•

bardzo popularna forma o wysokiej oglądalności
doskonale eksponuje przekaz reklamowy
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

7. BUTTON (Reklama stopka lewa) – 400zł netto
Graficzny element reklamowy wyświetlany w dolnej lewej części strony.
•
•
•
•

Rozmiar: 370 x 370 pikseli (szerokość x wysokość)
Waga: do 50 kB
Format: *.jpg, *.gif, *.swf
Emisja: odsłony w lewej dolnej części portalu na stronie głównej i wszystkich
podstronach
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•

bardzo popularna forma o wysokiej oglądalności
doskonale eksponuje przekaz reklamowy
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

8. BUTTON (Reklama stopka prawa) – 500zł netto
Graficzny element reklamowy wyświetlany w dolnej lewej części strony.
• Rozmiar: 700 x 100 pikseli (szerokość x wysokość)
• Waga: do 50 kB
• Format: *.jpg, *.gif, *.swf
• Emisja: odsłony w prawej dolnej części portalu na stronie głównej i wszystkich
podstronach
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•

bardzo popularna forma o wysokiej oglądalności
doskonale eksponuje przekaz reklamowy
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

9. Film / Trailer – 1000zł netto
Forma reklamy umożliwiająca emisję filmu reklamowego w oknie odtwarzacza
multimedialnego Windows Media Player na stronie głównej i wszystkich podstronach portalu.
Film reklamowy opatrzony jest w standardowe przyciski nawigacji, umożliwiające
zatrzymanie go w dowolnym momencie, wyciszenie dźwięku, powrót do początku oraz jego
powtórzenie. Spot telewizyjny nie jest aktywną formą reklamową (tzn. nie kieruje do stron
Klienta).
•
•
•
•
•
•
•

Spot : plik wideo wysokiej jakości (min 4000kb/sek) o rozdzielczości nie mniejszej
niż 720x576 pikseli (szerokość x wysokość)
Czas trwania: do 30 sekund
Waga: do 20 MB
Format: *.flv
Możliwe są proporcje: 4:3 lub 16:9
Termin dostarczenia materiałów: 5 dni robocze przed planowanym startem kampanii
Emisja: odsłony w prawej dolnej części portalu na stronie głównej i wszystkich
podstronach
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•
•
•

bardzo duża atrakcyjność przekazu
bardzo wysoka oglądalność
ściąga uwagę
świetnie nadaje się do prezentowania animacji i spotów
gwarantuje długi kontakt z użytkownikiem

10.

Wiadomość sponsorowana NEWS – 300zł netto

Statyczna reklama tekstowa emitowana jako NEWS na stronach portalu.
•
•
•

Zawartość: tekst do 1500 znaków, logotyp, dane adresowe
Format: *.txt, *.doc, *.rtf
Emisja: jako aktualny NEWS na stronach portalu
Emisję rozliczamy w cyklu dwutygodniowym

Zalety produktu
•
•
•

wysoka atrakcyjność przekazu
duża oglądalność
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do treści newsa

11.

Artykuł sponsorowany – 1000zł netto

Tekst emitowany na portalu jako aktualny NEWS, ze zdjęciami, tabelkami i grafikami itp.
Artykuł sponsorowany jest zawsze oznaczony zgodnie z Art. 36.3. Prawa Prasowego.
•
•
•

Zawartość: tekst do 10 000 znaków, ze zdjęciami, tabelkami i grafikami, logotyp,
dane adresowe
Format: *.txt, *.doc, *.rtf
Emisja: jako aktualny NEWS na stronach portalu
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Zalety produktu
•
•
•

pozwala na przedstawienie użytkownikom dużej ilości informacji
duża oglądalność
istnieje możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik i linków kierujących do serwisu
Klienta

Lista niezbędnych materiałów:
•

Gotowy, ostateczny tekst (do 10 tys. znaków ze spacjami), wraz ze wskazaniem słów
linkujących (zostaną one pogrubione w artykule jeśli klient nie życzy sobie inaczej) z
podaniem dla nich adresów docelowych

•

Tytuł (zajawka) na stronę główną portalu, w którym prezentowany będzie artykuł, do
25 znaków wraz ze spacjami; do tytułu podczas emisji dodane zostanie określenie "art.
spons.". Będzie emitowany w dziale wiadomości/newsów na pierwszej pozycji

•

Wyróżniony nagłówek/tytuł właściwy artykułu (na stronę artykułu)

•

Zdjęcia w rozmiarze 625x455 pikseli (szerokość x wysokość), nadesłane w formacie
*.jpg, *.tif lub *.gif, wielkość do 500 kb. - z oznaczeniem które mają znaleźć się
wewnątrz tekstu, a które mają być dostępne w galerii pod artykułem. Elementy
graficzne nie mogą linkować. Zdjęcia nie będą poddawane obróbce graficznej

W tekście standardowo pogrubiamy pierwszy akapit artykułu, jednak można wskazać
elementy do pogrubienia, podkreślenia lub pochylenia. W artykule użyty zostanie taki sam
krój, rozmiar i kolor czcionek i nagłówków jaki stosowany jest w ramach portalu.

12.

Sponsoring portalu – cena do uzgodnienia

Graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony, pomiędzy
logotypem portalu i logotypem wydawnictwa Farmacom.
•
•
•
•

Rozmiar: 540 x 85 pikseli (szerokość x wysokość)
Waga: do 50 kB
Format: *.jpg, *.gif, *.swf
Emisja: centralnie w górnej części strony, pomiędzy logotypem portalu i logotypem
wydawnictwa FARMACOM na stronie głównej i wszystkich podstronach
Emisję rozliczamy w cyklu miesięcznym

Bezpłatny wpis do Katalogu Firm informacją o sponsoringu
•
•
•
•
•

prezentacja firmy (opis działalności firmy) wraz z logo
oferta – przedstawienie produktów i usług firmy
aktualne informacje dotyczące firmy, obejmujące ważne wydarzenia oraz nowości
możliwość zamieszczenia zdjęć (w rozmiarze 625x455 pikseli (szerokość x
wysokość), w formacie *.jpg, *.tif lub *.gif, wielkość do 500 kb
pełne dane kontaktowe

Zalety produktu
•
•
•
•

forma o wysokiej oglądalności
miejsce naturalnie przyciągające wzrok
doskonale eksponuje przekaz reklamowy
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

13.

Katalog firm

wpis – 500 zł / rok
• prezentacja firmy (opis działalności firmy) wraz z logotypem
• oferta – przedstawienie produktów i usług firmy
• aktualne informacje dotyczące firmy, obejmujące ważne wydarzenia oraz nowości w
ofercie
• możliwość zamieszczenia zdjęć (w rozmiarze 625x455 pikseli (szerokość x wysokość)
w formacie *.jpg, *.tif lub *.gif, wielkość do 500 kb)
• pełne dane kontaktowe
Lista niezbędnych materiałów:
•

Gotowy, ostateczny tekst (do 2500 tys. znaków ze spacjami)

•

Zdjęcia w rozmiarze 625x455 pikseli (szerokość x wysokość), nadesłane w formacie
*.jpg, *.tif lub *.gif, wielkość do 500 kb., które będą dostępne w galerii pod wpisem.
Elementy graficzne nie mogą linkować. Zdjęcia nie będą poddawane obróbce
graficznej.

