Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna form reklamowych na portalu Mogilno.in

Zasady ogólne
Reklamy przeznaczone do emisji na stronach portalu Mogilno.in muszą spełniać wymogi techniczne przedstawione w Specyfikacji
technicznej, dostępnej razem z pakietem Oferta reklamowa. Portal Mogilno.in może odmówić emisji reklamy, gdy zawiera ona treści
powszechnie zabronione przez polskie prawo.
Forma reklamy nie powinna zakłócać odbioru treści portalu Użytkownikowi. Mogilno.in może uznać, że reklama jest dokuczliwa bądź
szkodliwa – w takim wypadku rezerwuje sobie prawo zaprzestania emisji reklamy.

Przygotowanie pliku
1. Pliki z materiałem reklamowym powinny być nazywane według schematu:
reklamodawca_typ reklamy_rozmiar. lub
nazwa kampanii_typ reklamy_rozmiar.
np.:
msgroup_billboardduo_980x150.gif lub
promocjamsgroup_billboardduo_980x150.swf

Uwaga! Nazwa plików nie może zawierać polskich znaków i spacji.

2. Reklama nie może zawierać dźwięku.
3. Reklama nie może powodować błędów i zakłócać funkcjonowania stron portalu Mogilno.in
4. Formaty plików:
Obrazki: JPEG, PNG
Flash:
SWF (w wersji Macromedia Flash do wersji 10)
5. Link (odnośnik) reklamowy nie może być umieszczany bezpośrednio w pliku reklamowym (dotyczy reklam SWF). Powinien być
dostarczony razem z kompletem materiałów reklamowych.
6. Pliki muszą być rozmiarem dopasowane do specyfikacji reklamowej Mogilno.in. Zabrania się stosowania proporcji, mniejszych lub
większych rozmiarów (px) plików. Pliki nie dostosowane do specyfikacji reklamowej nie będą uwzględnione, zostaną odesłane do poprawy
zgodnej ze specyfikacją techniczną Mogilno.in.
7. Komplet materiałów reklamowych powinien być dostarczony na adres: reklama@mogilno.in – tytułem nazwa reklamodawcy / nr faktury

Specyfikacja reklamowa
Billboard Duo –
Big Button –
Button –
Big Box –

rozmiar pliku reklamowego w pixelach: 980x150
rozmiar pliku reklamowego w pixelach: 230x240
rozmiar pliku reklamowego w pixelach: 265x60
rozmiar pliku reklamowego w pixelach: 265x270

Artykuł sponsorowany:
- tekst maksymalnie formatu A4, czcionka 9
- maksymalna liczba zdjęć do artykułu: 6 zdjęć
- pakiet materiałów do artykułu sponsorowanego musi być dostarczony maksymalnie 24h przed planowaną emisją
Watermark:
Rozmiar pliku w pixelach: 1024x768
Format: JPEG, GIF
Waga: do 40 kB
Scroller
rozmiar pliku max. 980x30
Format: tekst, JPEG, GIF
Waga: do 10 kB

Komplet materiałów kampanii reklamowej danego podmiotu musi być dostarczony na adres e-mail reklama@mogilno.in najpóźniej 24h przed planowaną
emisją reklamy. Wszelkie zmiany w terminie dostarczenia materiałów powinny być bezwzględnie konsultowane z Biurem Reklamy portalu Mogilno.in.

