Billboard
Double billboard
Triple billboard
Billboard jest płaską formą reklamy,
emitowaną zwykle w górnej, środkowej części
serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje
przejście na adres docelowy kreacji

Rozmiar:
Billboard 750x100 pikseli
Double Billboard 750x200 pikseli
Triple Billboard 750x300 pikseli
Waga: do 60 kB
Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny
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Medium rectangle
Medium rectangle jest płaską formą reklamy,
emitowaną zwykle w pomocniczej kolumnie
serwisu. Kliknięcie w rectangle powoduje
przejście na adres docelowy kreacji

Rozmiar: 300x250
Waga: do 60 kB
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Mistrzowie dizajnu: Jessica Zoob
Artykuł sponsorowany
Objętość: do 3 tyś.
Znaków, liczba zdjęć od 5
do 10
Format emitowany tylko
na stronach redakcyjnych,
czyli poza stroną główną
serwisów, z możliwością
promocji na stronie
głównej

Jedni porównują jej prace do późnego Moneta, inni do wczesnego Pollocka, bo nachlapuje farbę na płótno, a potem je skrobie.
Na razie jej obrazów nie znajdziecie na aukcjach dzieł sztuki, ale już trafiły na tkaniny i tapety.
Są rzeczy nie do podrobienia. Ubrań z jedwabiu nie zastąpimy nylonowymi, podobnie z farbami. Żadna nie da obrazowi takiej
głębi jak olejna – uważa Jessica Zoob.
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Brytyjska artystka nakłada ich grube warstwy na bardzo chropowate tło – gruntuje płótna, podsypując piasek, cement,
potłuczone szkło, kredę. A potem zaczyna się skrobanie, przecieranie, dłubanie. Trwa to tygodniami, a nawet miesiącami. –
Jakbym ryła w kopalni złota – śmieje się. Na koniec pokrywa wszystko werniksem, który dodaje pracom świetlistości i głębi.

Halfpage

Halfpagejest płaską formą reklamową znajdującą się po
prawej stronie serwisu, w miejscu rectangle. Większy, lepiej
zauważalny. Kliknięcie w halfpagepowoduje przejście na
adres docelowy kreacji.

Rozmiar: 300x600
Waga: do 60 kB
Format emitowany tylko na stronach redakcyjnych, czyli
poza stroną główną serwisów
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Wideboard
Szersza wersja DoubleBillboard. Lepiej zauważalna, zawsze
umieszczona na górze serwisu

Rozmiar: 940 x 200 pikseli
Waga: do 60 kB
Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny
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Screening
Screening to jednoczesna emisja
formatów: Doublebillboard + Tapeta
tego samego reklamodawcy.
Kompozycja obu kreacji łączy się w
jedną całość tworząc dużą
powierzchnię reklamową. To
doskonałe narzędzie zwłaszcza w
kampaniach o charakterze
wizerunkowym. Screening nie jest
inwazyjną formą reklamy, ale dzięki
swojej dużej powierzchni jest
doskonale widoczny przez co jest
polecany do kampanii
wizerunkowych.
750 x 200
Tapeta
Tapeta
6Rozmiar: 1600 x 1024

Parallax jest płaską
formą reklamy,
emitowaną
śródtekstowo, w
środkowej części
serwisu na stronie
głównej i dolnej
części serwisu na
podstronach.
Kliknięcie w parallax
powoduje przejście
na adres docelowy
kreacji
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