1.

Billboard:

Bardzo popularna forma reklamowa. Ekspozycja na górze strony oraz rozmiary billboardu pozwalają
na wykorzystanie tego narzędzia w działaniach reklamowych nastawionych zarówno na efekt
wizerunkowy jak i bezpośredni.
Miejsce emisji: serwis zumi lub portal onet
•

Rozmiar maksymalny:750x100 px

•

Waga:40 kB

•

Format:swf, jpg, png, gif

2.

Navibox zumi:

Navibox to graficzna dynamiczna reklama umieszczana na stronie głównej serwisu Zumi, a także na
mapie w warstwach: Firmy, Trasy, Komunikacja.

Umieszczenie reklamy na głównej stronie serwisu ZUMI gwarantuje reklamodawcy znakomitą
ekspozycję komunikatu reklamowego, a tym samym zwiększenie jego siły oddziaływania i
skuteczności. Oferowany format pozwala na zastosowanie różnorodnych interaktywnych form kreacji
– od prostej grafiki po reklamę w postaci animacji flash. Parametry i lokalizacja navibox’u na stronie
sprawiają, że jest to forma nieinwazyjna – harmonijnie wkomponowana w treść strony, jednocześnie
nie mogąca pozostać niezauważoną. Forma idealna w kampaniach służących budowaniu wizerunku
marki oraz w kampaniach zasięgowych.
•

Rozmiar maksymalny:300x250 px

•

Waga:40 kB

•

Format:swf, jpg, png, gif

3.

Boks śródtekstowy:

Format reklamowy emitowany centralnie, wewnątrz treści emitowanych na stronie, najczęściej
między kolejnymi akapitami artykułu. Miejsce emisji, kształt oraz powierzchnia boksu
śródtekstowego sprawia, że jest to zauważalna i skuteczna forma reklamy. Boks śródtekstowy jest
emitowany tylko i wyłącznie na stronach z detalem artykułu.
•

Rozmiar maksymalny:300x250 px

•

Waga:40 kB

•

Format:swf, jpg, png, gif

4.

Mailing:

List poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego (.txt) lub html wysłany do użytkowników
darmowych kont pocztowych OnetPoczty.
Reklamodawca ma możliwość wybrania grupy osób, do których chce skierować przekaz reklamowy –
na podstawie kryteriów takich jak wiek, płeć, zawód, miejsce zamieszkania, wykształcenie, branża i
zainteresowania. Mailing musi być kierowany do konkretnej grupy użytkowników wybranej wg
kryteriów geograficznych i demograficznych podanych w tabeli „Kryteria targetowania” .

W przypadku wyboru kilku kategorii dopłaty naliczane są kolejno; w razie wyboru kilku kryteriów z tej
samej kategorii stosuje się najwyższą dopłatę spośród wybranych kryteriów. W wypadku wyboru
kilku kryteriów z tej samej kategorii, o tej samej wysokości dopłat, dopłatę nalicza się tylko raz.
Do obliczenia objętości mailingu, według której naliczana jest cena, brane są pod uwagę wszystkie
elementy składające się na treść mailingu.
Listy rozsyłane przez Onet.pl opatrzone są specjalną stopką wraz z odnośnikiem pozwalającym na
weryfikację autentyczności. W ten sposób odbiorcy mogą odróżnić je od przesyłanej do nich,
niezgodnie z ich wolą, innej korespondencji (tzw. SPAM). Wszyscy użytkownicy systemu darmowej
poczty Onet.pl wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji rozsyłanej za pośrednictwem Onet.pl.
Reklamodawca ma do dyspozycji statystyki on-line dotyczące liczby wysłanych i pobranych maili,
otwarć oraz liczby kliknięć w poszczególne linki.
Standardowo mailing reklamowy aktywny jest przez 14 dni od daty wysyłki. Możliwe są także inne
okresy aktywności od 7 do 30 dni.

