WARUNKI OGÓLNE PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW
Banery
Wszystkie banery w/g wymiarów zawartych w cenniku dzielą się na dwa rodzaje - stałe i
ruchome

1. Banery stałe - akceptowane są w w formatach .jpg, .png, - wszystkie tego rodzaju
banery powinny mieć możliwie minimalną wagę, jeśli tak się nie stanie, baner będzie
widniał na stronie natomiast będzie się długo ładował co będzie skutkowało utratą
oglądalności - proponujemy zlecać przygotowanie banera grafikowi, który tak dobierze
parametry, iż baner nie będzie ważył więcej niż kilkadziesiąt KB przy zachowaniu
maksymalnej czytelności. Czas wyświetlania reklamy banerowej - 10 sekund/minutę.
Za treść i informacje zawarte na banerach ODPOWIADA TYLKO I WYŁĄCZNIE
ZLECAJĄCY.
2. Banery ruchome - akceptowane są w formatach .swf - pliki w innych formatach
powinny zostać skonwertowane do właśnie takiego formatu. Plik .swf może być
przygotowany w aktualnie najnowszej wersji programu Adobe Flash Player. Waga pliku
z animacją nie powinna przekroczyć 120KB, optymalnie zalecamy 50KB, aby plik
szybko się wczytywał. Rozdzielczość animacji 72 dpi. Czas wyświetlania animacji -10
sek/min. Zalecamy przygotowanie takiego pliku przez profesjonalnego grafika amatorskie przygotowanie ruchomego banera skutkować może zacinaniem się
reklamy. Za treść i informacje zawarte na banerach ODPOWIADA TYLKO I
WYŁĄCZNIE ZLECAJĄCY.
Teksty do wpisów lub do artykułów sponsorowanych.
1. Wszystkie teksty akceptujemy tylko w plikach tekstowych obsługiwanych przez pakiet
Office lub notatnik. (.doc, .txt i pochodne). Tekst musi zawierać TYLKO te informacje,
które będą widoczne na stronie, w pliku musi być wyszczególniony tytuł, lid
(pogrubiona, początkowa część tekstu), ewentualnie pogrubione śródtytuły, informacje
teleadresowe w takim układzie jaki ma występować w gotowym wpisie. Pliki tekstowe
nie powinny zawierać zdjęć, chyba, że ważne jest rozlokowanie zdjęć w tekście wtedy
należy dołączyć dodatkowy plik w formatach j.w. zawierający zdjęcia wraz z tekstem.
2. Jeśli klient nie posiada lub nie chce sam zredagować tekstu wpisu prosimy przesłać
plik w formatach j.w. z wypunktowanymi informacjami, które muszą się znaleźć w
tekście.
3. Do każdego tekstu muszą być załączone zdjęcia, chyba, że tekst ma występować bez
fotografii. Jeśli tak ma być, to trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Zdjęcia muszą zostać
dostarczone w formacie .jpg lub.png w wadze nie przekraczającej 1MB
4. Zdjęcia w tekście dzielą się na zdjęcie główne (takie, które będzie zajawiało cały tekst
tzw. zdjęcie startowe, występujące u góry po lewej stronie tekstu) i zdjęcia w tekście.
Zdjęcia lub zdjęcie w tekście musi być opisane (z której strony tekstu ma występować
lub czy ma być wycentrowane) Zdjęcie główne ZAWSZE występuje u góry po lewej
stronie. Zdjęcia muszą zostać dostarczone w formacie .jpg lub .png w wadze nie
przekraczającej 1MB.
5. Tekst może zawierać galerię zdjęć - wyświetlaną na pasku (rząd zdjęć nad tekstem) minimalna ilość zdjęć w galerii to 5 fotografii w układzie poziomym lub 10 w układzie
pionowym. Zdjęcia muszą zostać dostarczone w formacie .jpg lub .png w wadze nie
przekraczającej 1MB.
6. Teksty mogą zawierać filmy. Filmy powinny być zesłane na serwer YouTube, a do
redakcji dostarczony jedynie link do tego filmu i informacja, w którym miejscu tekstu ma
występować.
7. Teksty mogą zawierać spacery internetowe. Spacer internetowy może występować
jedynie w pliku o rozszerzeniu .swf

