Regulamin zamieszczania reklam na portalu
Opalenica24.info
1. Zamieszczanie reklam na portalu Opalenica24.info jest płatne.
2. Reklama zostanie zamieszczona po weryfikacji przez administratorów.
3. Cena za 30 dniową emisje reklamy jest jednakowa i wynosi 50 złotych (wyjątki stanowią
okresowe promocje organizowane na portalu).
4. Rozmiary i miejsce reklam:
a. Baner górny umieszczony na górze strony pod nagłówkiem
Baner w wymiarach: 720 x 180 pikseli [szerokość x wysokość] lub
proporcjonalnie większy (proporcje 4:1) - w tym miejscu docelowo wyświetlane
będzie 10 reklam, które będą się zmieniać po odświeżeniu strony.
b. Baner boczny umieszczony z lewej bądź prawej strony
Baner w wymiarach: 600 x 400 pikseli [szerokość x wysokość ] lub
proporcjonalnie większy (proporcje maksymalne - 1,5:1)
Uwaga: banery w rozmiarach nieproporcjonalnych mogą zostać zdeformowane lub ich
część - wystająca poza ramy proporcji - może być niewidoczna. W panelu bocznym (z
prawej bądź lewej strony ) docelowo znajdować będzie się po 10 reklam, jedna pod
drugą.
5. W przypadku, gdy reklama będzie posiadała większe wymiary niż te podane powyżej
(np. będzie dłuższa), cena zostanie ustalona indywidualnie (co nie znaczy, że musi być
wyższa).
6. Liczy się kolejność zgłoszeń reklamujących - tj. każda najnowsza reklama ląduje na
samej górze, starsze na kolejne pozycje (tyczy się panelu z lewej bądź prawej strony).
7. Rozmiar pliku reklamy nie może przekraczać 1 MB (megabajta)
8. Reklama może być animowana (typ pliku: gif)
9. Akceptowalne typy plików reklam to:
a. .jpg
b. .jpeg
c. .png
d. .gif
10. Reklamy nie mogą:

a. zawierać wulgaryzmów,
b. zawierać treści erotycznych,
c. być sprzeczne z dobrymi obyczajami.
11. Po przesłaniu projektu do redakcji i zatwierdzeniu go przez administratorów
Opalenica24.info, reklama zostanie opublikowana na portalu na okres 2 dni. W ciągu
tego czasu należy uiścić opłatę za reklamę przelewem. Po zaksięgowaniu opłaty
reklama pozostanie na portalu i zostanie wystawiona faktura, która będzie wysłana
pocztą elektroniczną.
12. Administratorzy Opalenica24.info nie odpowiadają za działania programów typu
“Adblocker”, które mogą blokować zamieszczone reklamy na niektórych urządzeniach.
13. Uiszczenie opłaty za reklamę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
14. Powyższe postanowienia wchodzą w życie z dniem 01.03.2015.

