
SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
REKLAMA NA WORTALU  
WWW.NOWA-ENERGIA.COM.PL

1. Partner wortalu - 380x60 

 � Pole przeznaczone na grafikę statyczną lub animację o maksymalnym rozmiarze 380x60 piks. 
 � Umiejscowienie reklamy - na stronie głównej i wszystkich podstronach wortalu, w górnej części, obok logo wortalu. 
 � Format: .gif, .jpg, .png, HTML5 (warunki  dodatkowe  dla  HTML5  – zob.  uwagi  na  końcu).  
 � Wielkość: do 25 kB. 

 
2. Reklama „Banner 265x160” 

 � Pole wydzielone na grafikę statyczną lub animację o maksymalnym rozmiarze 265 x 160 piks. 
 � Umiejscowienie reklamy - na stronie głównej i wszystkich podstronach wortalu, w prawej kolumnie. 
 � Format: .gif, .jpg, .png, HTML5 (warunki  dodatkowe  dla  HTML5  – zob.  uwagi  na  końcu).  
 � Wielkość: do 25 kB. 

 
3. Reklama „Banner logo 135x135” 

 � Pole wydzielone na grafikę statyczną o maksymalnym rozmiarze 135x135 piks. 
 � Umiejscowienie reklamy - na stronie głównej, w lewej kolumnie. 
 � Format: .gif, .jpg, .png.  
 � Wielkość do 5 kB. 

  
4. „Wydarzenie” - reklama graficzna 

 � Pole wydzielone na informację o wydarzeniu zawierającą grafikę statyczną lub animację o maksymalnym rozmiarze 
290 x 100 piks. 

 � Reklama zalecana w kampaniach promujących wydarzenia branżowe (konferencje, pokazy). 
 � Umiejscowienie banneru - na stronie głównej wortalu, w lewej kolumnie, w dolnej części. 
 � Możliwe jest połączenie reklamy tekstowej z graficzną. 
 � Format: .gif, .jpg, .png, HTML5 (warunki  dodatkowe  dla  HTML5  – zob.  uwagi  na  końcu).  
 � Wielkość: do 25 kB. 

5. Wydarzenia - zapowiedzi (reklama tekstowa)
 � Tekst w Wordzie, a grafiki (zdjęcia, wykresy, schematy w osobnych plikach) - w jpg., png. o rozdzielczości 72 dpi.



6. News
Zamieszczenie informacji na wortalu www.nowa-energia.com.pl 

7. Artykuł sponsorowany na wortalu www.nowa-energia.com.pl 
 � Artykuł w zakładce „Polecane artykuły” (na stałe). 
 � Promocja na stronie głównej wortalu www.nowa-energia.com.pl z box’u „Polecane artykuły” - lewa kolumna, pierwszy 

wpis - miejsce wyróżnione. 
 � Czas wyświetlania na stronie głównej: miesiąc. Dodatkowo – promocja artykułu w newsleterze „Nowa Energia” – 1 x.
 � Autorzy powinni przesyłać artykuł w Wordzie, a grafiki (zdjęcia, wykresy, schematy w osobnych plikach) - w jpg., 

png. o rozdzielczości 72 dpi. 
  
8. Reklama „Banner logo 265x90 – Partner działu” 

 � Pole wydzielone na grafikę statyczną o maksymalnym rozmiarze 265x90 piks. 
 � Umiejscowienie reklamy - na stronie zakładek tematycznych, w prawej kolumnie. 
 � Format: .gif, .jpg, .png 
 � Wielkość do 5 kB. 

9. Newsletter „Nowa Energia” 
Informacja wysyłana do subskrybentów newslettera „Nowa Energia”. 

 � Warunki techniczne:  
 – Tekst: do 1500 znaków ze spacjami 
 – Rozmiar: do 300 KB 

 
 
WYMOGI TECHNICZNE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH HTML5
Wortal nowa-energia.com.pl do obsługi kampanii reklamowych wykorzystuje ad serwer Google Ad Manager 
(dawniej DoubleClick for Publishers). Kreacje przygotowane w formacie HTML5 powinny być wykonane zgodnie ze 
specyfikacją Google Ad Manager’a. Informacje dotyczące poprawnego przygotowania ClickTag’a znajdują się pod 
linkiem: https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=pl

com.pl
wortal energetyczny

https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=pl
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