


WYMAGANIA TECHNICZNE REKLAM I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH
W SERWISACH INTERNETOWYCH 

I. BANER
Graficzny element reklamowy umieszczany centralnie w górnej części nagłówka strony serwisu. 
Kliknięcie w baner uruchomi link/adres URL prowadzący do wskazanej przez klienta strony WWW. 
Ilość kliknięć w baner reklamowy jest zliczana w statystykach.

Wymiar: 468×60 px
Waga: 50 KB
Format: JPG, PNG, GIF

Zalecenia:
unikanie zbyt dużej ilości tekstu lub nieczytelnej treści
nawiązanie reklamy do strony docelowej
reklama nie może wprowadzać użytkowników w błąd
reklamy z białym tłem muszą być otoczone ramką, aby oddzielały się od reszty serwisu
zabronione jest używanie grafiki przypominającej systemowy przycisk zamykania



II. BILLBOARD
Graficzny element reklamowy umieszczany centralnie w górnej części nagłówka strony serwisu. 
Kliknięcie w baner uruchomi link/adres URL prowadzący do wskazanej przez klienta strony WWW. 
Ilość kliknięć w baner reklamowy jest zliczana w statystykach.

Wymiar: 750×100 px
Waga: 50 KB
Format: JPG, PNG, GIF

Zalecenia:
unikanie zbyt dużej ilości tekstu lub nieczytelnej treści
nawiązanie reklamy do strony docelowej
reklama nie może wprowadzać użytkowników w błąd
rekomendujemy stosowanie przycisku CTA - zachęcenie do kliknięcia w baner
reklamy z białym tłem muszą być otoczone ramką, aby oddzielały się od reszty serwisu
zabronione jest używanie grafiki przypominającej systemowy przycisk zamykania



III. DOUBLE BILLBOARD
Graficzny element reklamowy umieszczany centralnie w górnej części nagłówka strony serwisu. 
Kliknięcie w baner uruchomi link/adres URL prowadzący do wskazanej przez klienta strony WWW. 
Ilość kliknięć w baner reklamowy jest zliczana w statystykach.

Wymiar: 750×200 px
Waga: 100 KB
Format: JPG, PNG, GIF

Zalecenia:
unikanie zbyt dużej ilości tekstu lub nieczytelnej treści
nawiązanie reklamy do strony docelowej
reklama nie może wprowadzać użytkowników w błąd
rekomendujemy stosowanie przycisku CTA - zachęcenie do kliknięcia w baner
reklamy z białym tłem muszą być otoczone ramką, aby oddzielały się od reszty serwisu
zabronione jest używanie grafiki przypominającej systemowy przycisk zamykania



IV. RECTANGLE
Stały graficzny element reklamowy umieszczany w prawej kolumnie serwisu Gofin.pl nad sekcją 
„Biała lista”. Kliknięcie w baner uruchomi link/adres URL prowadzący do wskazanej przez klienta 
strony WWW. Ilość kliknięć w baner reklamowy jest zliczana w statystykach.

Wymiar: 300×250 px
Waga: 50 KB
Format: JPG, PNG, GIF

Zalecenia:
unikanie zbyt dużej ilości tekstu lub nieczytelnej treści
nawiązanie reklamy do strony docelowej
reklama nie może wprowadzać użytkowników w błąd
reklamy z białym tłem muszą być otoczone ramką, aby oddzielały się od reszty serwisu 
zabronione jest używanie grafiki przypominającej systemowy przycisk zamykania



V. BANER NA WARSTWIE
Graficzny element reklamowy wyświetlany jako reklama pełnoekranowa pop-up na środku 
ekranu. Pojawia się od razu po załadowaniu strony i na czas emisji przysłania treść serwisu. 
Kliknięcie w baner uruchomi link/adres URL prowadzący do wskazanej przez klienta strony WWW. 
Użytkownik ma możliwość wyłączenia reklamy klikając w przycisk zamknij. Ilość kliknięć w baner 
reklamowy jest zliczana w statystykach.

Wymiar: 750×450 px
Waga: 50 KB
Format: JPG, PNG, GIF

Zalecenia:
unikanie zbyt dużej ilości tekstu lub nieczytelnej treści
nawiązanie reklamy do strony docelowej
reklama nie może wprowadzać użytkowników w błąd
rekomendujemy stosowanie przycisku CTA - zachęcenie do kliknięcia w baner
zabronione jest używanie grafiki przypominającej systemowy przycisk zamykania



VI. ARTYKUŁ SPONSOROWANY NA GOFIN.PL 
Reklama w formie linku tekstowego (do 2 wierszy) na stronie głównej serwisu www.gofin.pl  
w sekcji „Sygnały dnia”, wyświetlana wszystkim użytkownikom serwisu. Po kliknięciu w link 
wyświetlona jest podstrona w domenie gofin.pl z pełną treścią artykułu. Wielkość, rodzaj i kolor 
tekstu analogiczny do z zastosowanych w serwisie. 
Artykuł bez rotacji, bez cappingu, z dopiskiem „Artykuł sponsorowany”. 
 
Tekst: 
Format dostarczania pliku: doc/xdoc 
Liczba znaków: do 8 000 znaków 
  
Grafika (obrazki): 
Ilość: do 3 obrazków 
Format: JPEG/PNG 
Orientacja: pozioma 
Maksymalna szerokość: do 650 px 
Rozdzielczość: 72 dpi 
Waga: do 400 kB 
 
Linki w treści: bez atrybutu nofollow. 

 
 

 
 
 



VII. ARTYKUŁ SPONSOROWANY NA GAZETAPODATKOWA.PL 
Reklama w formie linku tekstowego (do 2 wierszy) na stronie głównej serwisu 
www.gazetapodatkowa.pl w sekcji „Ważne informacje – Polecane tematy” wyświetlana wszystkim 
użytkownikom serwisu. Po kliknięciu w link wyświetlona jest podstrona w domenie 
gazetapodatkowa.pl z pełną treścią artykułu. 
Wielkość, rodzaj i kolor tekstu analogiczny do z zastosowanych w serwisie. 
Artykuł bez rotacji, bez cappingu, z dopiskiem „Artykuł sponsorowany”. 
 
Tekst: 
Format dostarczania pliku: doc/xdoc 
Liczba znaków: do 8 000 znaków 
  
Grafika (obrazki): 
Ilość: do 3 obrazków 
Format: JPEG/PNG 
Orientacja: pozioma 
Maksymalna szerokość: do 700 px 
Rozdzielczość: 72 dpi 
Waga: do 400 kB 
 
Linki w treści: bez atrybutu nofollow. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


