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STRONA GŁÓWNA

Główne strefy reklamowe w serwisie www.tygodnik-rolniczy.pl

NAGŁÓWEK

NAGŁÓWEK

SPIS ARTYKUŁÓW

Billboard - 2500 PLN

Double billboard - 1350 PLN

750 x 200 piks

Triple billboard - 3700 PLN

Triple billboard - 1650 PLN

750 x 300 piks

Navibox - 800 PLN

750 x 300 piks

Wideboard - 4500 PLN

750 x 200 piks

NAVIBOX
PRZY
ARTYKULE

Double billboard - 3100 PLN

BRANDMARK

x

Billboard - 1100 PLN

750 x 100 piks

wyświetla się w spisie artykułów
danego działu, np. „Top technika”

750 x 100 piks

wyświetla się na wszystkich stronach
w całym serwisie, na górze strony

X

PODSTRONY

300 x 250 piks

SPIS ARTYKUŁÓW

950 x 200 piks

TOPLAYER

PRZY ARTYKUŁACH

STOPKA

Billboard - 1100 PLN

- billboardy wyświetlają się między
wstępem, a główną częścią
wszystkich artykułów
- navibox wyświetla się
po prawej stronie,
obok artykułów

750 x 100 piks

wyświetla się na wszystkich stronach
w całym serwisie, na dole strony

Double billboard - 1350 PLN

750 x 200 piks

Triple billboard - 1650 PLN

750 x 300 piks

Triple billboard - 2800 PLN

750 x 300 piks

300 x 250 piks

950 x 200 piks

PRZY TEMACIE
PRZY TEMACIE

Double billboard - 2500 PLN

750 x 200 piks

Navibox - 800 PLN

Wideboard - 1900 PLN

NAVIBOX
PRZY
TEMACIE

Billboard - 2200 PLN

750 x 100 piks

Billboard - 1650 PLN

750 x 100 piks

wyświetla się na stronie głównej nad
danym działem, np. nad „Top uprawa”

POD ARTYKUŁAMI

Double billboard - 2000 PLN

NAVIBOX
PRZY
ARTYKULE

750 x 200 piks

Triple billboard - 2500 PLN

750 x 300 piks

NAVIBOX
PRZY
TEMACIE

Billboard - 1700 PLN

750 x 100 piks

Double billboard - 2000 PLN

750 x 200 piks

PRZY ARTYKUŁACH

Wideboard - 2700 PLN

- billboardy wyświetlają się na końcu
artykułu

Triple billboard - 2300 PLN

750 x 300 piks

950 x 200 piks

Navibox - 990 PLN

300 x 250 piks

POD ARTYKUŁAMI

PRZY TEMACIE

BRANDMARK
wyświetla się na stronie głównej na dodatkowej warstwie nad treścią,
żeby rozpocząć czytanie treści serwisu trzeba wyłączyć brandmark znakiem „x”
brandmar pokazuje się temu samemu użytkownikowi podczas wyświetlania
strony głównej, nie częściej niż raz na 6 godzin

PRZY TEMACIE

TOPLAYER
zasady wyświetlania takie same jak w przypadku brandmarku
może mieć przezroczyste tło, nie ma ograniczeń kształtu

STOPKA

WIDEO
maksymalny czas wyświetlania: 30 sekund

3000 PLN
300 x 300 piks
Podane ceny są cenami netto i dotyczą
wyświetlania reklam przez 1 miesiąc

4500 PLN
600 x 400 piks

Podstawowa
cena modułu
plus 30%

PUBLIKACJA SPECJALNA:
Artykuł, wraz z zajawką graficzną
na stronie głównej z przekierowaniem
do artykułu - 1300 PLN na tydzień

Parametry techniczne reklam
Ze względu na różne wielkości ekranów na poszczególnych urządzeniach, każda reklama billboardowa musi być przygotowana w trzech wersjach wielkościowych, wg poniższej tabeli.
System obsługujący portal będzie rozpoznawał urządzenie i automatycznie wyświetlał odpowiednią wersję reklamy.

FORMATY REKLAM

ROZMIAR (piks)

OBJĘTOŚĆ

FORMATY PLIKÓW

Billboard - PC

750 x 100

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif, swf / mp4*, avi*

Billboard - Tablet

660 x 100

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif, swf / mp4*, avi*

Billboard - Mobile

200 x 100

50 kb

jpg, png, gif

Double Billboard - PC

750 x 200

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif, swf / mp4*, avi*

Double Billboard - Tablet

660 x 200

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif / mp4*, avi*

Double Billboard - Mobile

200 x 200

50 kb

jpg, png, gif

Triple Billboard - PC

750 x 300

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif, swf / mp4*, avi*

Triple Billboard - Tablet

660 x 300

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif / mp4*, avi*

Triple Billboard - Mobile

200 x 300

50 kb

jpg, png, gif

Wide board - PC

950 x 200

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif, swf / mp4*, avi*

Wide board - Tablet

750 x 200

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif / mp4*, avi*

Wide board - Mobile

300 x 200

50 kb

jpg, png, gif

Navibox - PC

300 x 250

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif, swf / mp4*, avi*

Navibox - Tablet

300 x 250

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif, mp4*, avi*

Toplayer - PC / Tablet

600 x 400

100 kb /4096 kB*

jpg, png, gif / mp4*, avi*

Brandmark - PC / Tablet

300 x 300

50 kb/2048 kB*

jpg, png, gif / mp4*, avi*

* - dotyczy materiałów wideo

TERMINY PRZYSYŁANIA MATERIAŁÓW
Reklamy banerowe:
5 dni roboczych przed datą publikacji
1 dzień roboczy, w przypadku reklam gotowych
14 dni – publikacja specjalna

Rabaty
Rabat agencyjny za gotowy materiał: 5% – tylko w przypadku
dostarczenia gotowej reklamy bez konieczności potwierdzenia.

Dane techniczne:
Uwaga: pliki swf, w celu prawidłowego zliczania statystyk,
muszą mieć zdefiniowany clickTag (ważna jest wielkość znaków), np.:
MyClickTagButton.addEventListener(
MouseEvent.CLICK,
function():void {
if (root.loaderInfo.parameters.clickTag.substr(0,5) == "http:" || root.
loaderInfo.parameters.clickTag.substr(0,6) == "https:") {
navigateToURL(
new URLRequest(root.loaderInfo.parameters.clickTag), "_blank"
);
}
}
);

Rabat za długość emisji:
3 m-ce – 3%
6 m-cy – 5%
9 m-cy – 8%
12 m-cy – 10%

KONTAKT DO DZIAŁU OGŁOSZEŃ
Dział Ogłoszeń
dr Józef Pawlak - koordynator
tel. (61) 886 29 17
Agata Chojnacka-Królak
tel. 783 294 941, 61 886 29 26
a.chojnacka@pwr.agro.pl

Prosimy o kontakt również w sprawie ogłoszeń
w innych naszych serwisach

