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OFERTA

Nazwa
Banner/Billboard

Opis
Prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części strony WWW, animowany
lub statyczny. Umiejscowiony jest w górnej, prestiżowej i najlepiej zauważalnej części
strony WWW.
Lokalizacja
Na górze, w środkowej części strony, pod nagłówkiem.
Zalety
Miejsce naturalnie skupiające i przyciągające wzrok, zapewniające wysoką oglądalność.
Idealnie przystosowany do budowania wizerunku, prezentacji haseł reklamowych i
dłuższych treści. Przekierowuje do reklamowanych stron.
Są dostępne w różnych wielkościach i formach (sroll, expand) zgodnych z obecnymi
standardami.

Scroll Footer

Prostokąt reklamowy umieszczany na dole okna przeglądarki. Reklama przemieszcza
się wraz z przewijaniem w górę i w dół oglądanej strony. Może zawierać tekst oraz
elementy graficzne, statyczne lub animowane.
Lokalizacja
Na dole okna przeglądarki, przemieszcza się wraz z przewijaniem zachowując cały czas
tę samą pozycję.
Zalety
Przyciąga uwagę. Idealny do prezentowania haseł reklamowych oraz kreowania
wizerunku. Jest widoczny przez cały czas oglądania strony www i nie da się go usunąć z
okna przeglądarki. Przekierowuje do reklamowanych stron.

Comet Cursor

Element graficzny o dowolnym kształcie podążający za kursorem.
Lokalizacja
Pod kursorem myszy.
Zalety
Przykuwa uwagę każdego użytkownika, intryguje i zapada w pamięć.

Navibox

Prostokąt zbliżony kształtem do kwadratu umieszczany w górnej części prawej kolumny
strony.
Lokalizacja
Na górze, w prawej części kolumny strony.
Zalety
Naturalnie przyciąga wzrok użytkownika. Idealnie przystosowany do budowania
wizerunku lub prezentowania produktu. Przekierowuje do reklamowanych stron.
Dostępny również w wersji expand.

Tapeta

Reklama graficzna, która przybiera formę tła strony. Jest pokryta wzorem o obniżonej
widoczności.
Lokalizacja
W odległości 5 pikseli od modułu z treścią strony.
Zalety
Użytkownik, który przegląda stronę opatrzoną tapetą ma stały, nieprzerwany kontakt z
reklamą. Taka forma wyświetlania daje Reklamodawcy skuteczne narzędzie dla
budowania wizerunku i świadomości marki. Zaletą jest również długotrwałe działanie
reklamy: internauta widzi ją w trakcie całej wizyty na stronach portalu. Minimalny rozkład
elementów dekoracyjnych (logo) wynosi 80 px w poziomie i w pionie

Zostań mecenasem sztuki teatralnej. Możemy umieścić reklamę Twojej firmy na stronach Teatru Praskiego
oraz wspaniałego młodego aktora, jednego z założycieli tego teatru Marcina Kwaśnego, który wkrótce
zdobędzie wielką popularność, dzięki udziałowi w programie „Jak Oni Śpiewają”. Niech Twoja firma będzie
pierwszą, która skorzysta na tej popularności. Reklama będzie miała formę prostokąta z zaznaczoną
informacją „sponsor strony” (wys. 80 px, szerokość zależna od szerokości strony). Jej zasadniczą zaletą jest
prestiż oraz fakt, że daje wyłączność na reklamę na stronie. Dzięki temu Twoja reklama nie zniknie wśród
pozostałych. Nie czekaj. Skorzystaj z naszej oferty już teraz. Na pierwszych klientów czekają atrakcyjne
rabaty.

