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Reklama 1                                
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/3                500 x 80            A01
wyświetla się: na stronie głównej, aktualnościach, artyku-
łach, szkoleniach, badaniach naukowych

Reklama 2                               
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/3                500 x 80            A02
wyświetla się: na stronie głównej, aktualnościach, artyku-
łach, szkoleniach, badaniach naukowych

Reklama 3                             
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/3                500 x 80            A03
wyświetla się: na stronie głównej

Reklama 4                               
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/3                468 x 60            A04
wyświetla się: na stronie głównej, aktualnościach, artyku-
łach, szkoleniach, badaniach naukowych, ogłoszeniach

Reklama 5                               
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/3                234 x 60            A05
wyświetla się: na stronie głównej, aktualnościach, artyku-
łach, szkoleniach, badaniach naukowych

Reklama 6                               
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/3                500 x 80            A06
wyświetla się: na stronie głównej, aktualnościach, artyku-
łach, szkoleniach, badaniach naukowych

Reklama 0 ( double billboard  )                  
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/2                750 x 200          DB0
wyświetla się: na stronie głównej



Specyfikacja techniczna

nośniki reklam:   jpg, gif, swf

waga reklam:  Reklama 1,2,3,4, B0, SB0 max 50 kB, Reklama 5,6 max 20 kB, Reklama DB0 max 70 kB

Reklamy powinny być stworzone zgodnie z w/w wymiarem oraz wagą.

W przypadku reklamy flash ( nośnik swf ) należy pamiętać aby:

          - reklama nie obciążała procesora komputera więcej niż w 30 % 

          - animacja powinna mieć maksymalną częstotliwość 25 fps (ramek na sekundę = frames per second)

          - musi posiadać zaszytą zmienną _root.clickTag  w tym celu musi zostać stworzona aktywna najwyższa 

            warstwa (button) i zdefiniowana dla niej akcja:
                                                                   on (release)
                                                                   {
                                                                    getURL(_root.clickTag,"_blank");
                                                                   }
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Reklama 0 ( billboard  )                  
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/2                750 x 100          B0
wyświetla się: na stronie głównej

Reklama 0 ( banner )                  
System emisji    Wymiar (px)          Kod
       1/2                900 x 50            SB0
wyświetla się: na stronie głównej


