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Formaty reklamowe w polskiej edycji Bioplastics Magazine

Polskie wydanie międzynarodowego magazynu branży tworzyw sztucznych

jakość wysoka: 5980

px

jakość akceptowalna: 2990 px

jakość akceptowalna: 4054 px

jakość wysoka: 8108

px

Ramka
Rozdzielczość grafik rastrowych: 300ppi
Akceptowalne formaty: png, jpg, psd, pdf
Profil kolorów: RGB
Rozmiar preferowany: 5980 x 8108 pikseli
Rozmiar akceptowalny: 2990 x 4054 pikseli
Lokalizacja: między artykułami
1 emisja: 3500,- PLN netto
2 emisje: 6000,- PLN netto

jakość wysoka: 6400

px

jakość akceptowalna: 3200 px

jakość akceptowalna: 4267 px

jakość wysoka: 8533

px

Pełna strona
Rozdzielczość grafik rastrowych: 300ppi
Akceptowalne formaty: png, jpg, psd, pdf
Profil kolorów: RGB
Rozmiar preferowany: 6400 x 8533 pikseli
Rozmiar akceptowalny: 3200 x 4267 pikseli
Lokalizacja: druga okładka (str 2 magazynu, po tytułowej)
1 emisja: 4500,- PLN netto
2 emisje: 7800,- PLN netto
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NEWS

News sponsorowany
- tytuł max 50 znaków
Nagłówek “Newsa sponsorowanego” - od 350 do 450 znaków. Cras justo
odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Duis mollis, est non
commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec
elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Cras mattis
consectetur purus sit amet fermentum. Vestibulum id ligula porta felis
euismod semper, lacinia quam venenatis vestibulum.

Treść właściwa “Newsa sponsorowanego” - od 1200 do 1300 znaków dla tekstu
prostego, jeśli w zakresie treści jest wypunktowana lista, należy dostosować
ilość znaków. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Etiam porta
sem malesuada magna mollis euismod. Maecenas sed diam eget risus varius
blandit sit amet non magna. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.
Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Cras mattis consectetur
purus sit amet fermentum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas
faucibus mollis interdum. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit
amet non magna. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non
magna. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis
vestibulum.
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Aenean
lacinia bibendum nulla sed consectetur. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
egestas eget quam. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec sed
odio dui. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.
Redakcja

1 emisja: 1500,- PLN netto
2 emisje: 2400,- PLN netto - wymagane różne teksty na każdą emisję
bioplasticsmagazine.pl

