Reklaminiai skydeliai
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Galimi reklaminių skydelių formatų variantai:
.jpg – neanimuotas (tinkamas)
.tif
– neanimuotas (tinkamas)
.gif
– animuotas
(labiausiai tinkamas)
Reklaminiai
skydeliai
WWW.UKININKOPATAREJAS.LT
.swf – animuotas (nelabai tinkamas, nes pasitaiko, kad nepasispaudžia nuoroda)
Galimi reklaminių skydelių formatų variantai:
Galima reklaminio skydelio pozicija ir dydis:
.jpg – neanimuotas (tinkamas)
.tif
– neanimuotas
(tinkamas)
Reklaminio
skydelio pozicija
Plotis x aukštis (pikseliais)
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750x100
.swf
– animuotas
nuoroda)
A1 (puslapio apačioje)
468x60
D1, D2, D3, D4, D5 (puslapio dešinėje)
Galima reklaminio skydelio pozicija ir dydis:
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Papildoma informacija:
A1 adresą, į kurį turi nukreipti reklaminis skydelis.
• Atsiunčiant failą reikia nurodyti interneto svetainės
• Reklaminis skydelis turi atitikti nustatytus pozicijų dydžius.
• Jeigu siunčiamas reklaminis skydelis yra .swf tipo, BŪTINA darbiniame faile iš anksto įklijuoti nuorodą.
• Flash reklaminis skydelis turi būti 8–10 versijos.
• Patartina
kartu atsiųsti reklaminio skydelio statinį paveiksliuką, kuris reikalingas mobiliosioms versijoms ir narPapildoma
informacija:
šyklėms, nepalaikančioms flash tipo failų.
• Atsiunčiant failą reikia nurodyti interneto svetainės adresą, į kurį turi nukreipti reklaminis skydelis.
• Flash reklaminis skydelis negali turėti papildomų scriptų.
• Reklaminis skydelis turi atitikti nustatytus pozicijų dydžius.
• Reklaminį skydelį reiktų atsiųsti maždaug apie savaitę anksčiau, nei suplanuota jį paskelbti, kad galėtume
• Jeigu siunčiamas reklaminis skydelis yra .swf tipo, BŪTINA darbiniame faile iš anksto įklijuoti nuorodą.
patikrinti, ar nekyla problemų dėl jo įdėjimo.
• Flash reklaminis skydelis turi būti 8–10 versijos.
Daugiau
informacijos:
Reklamoskuris
skyrius,
tel. 8 37 mobiliosioms
209172, el. p. reklama@up.lt
• Patartina kartu atsiųsti reklaminio
skydelio
statinį paveiksliuką,
reikalingas
versijoms ir naršyklėms, nepalaikančioms flash tipo failų.

