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1. MAIN BANER 
Graficzny element reklamowy o rozmiarze 1250×150 pikseli umieszczany centralnie w górnej 

części każdej strony portalu (w nagłówku). Reklama pokazuje się zawsze bez względu na 

przeglądaną zawartość, także na stronie naszego Sklepu. 

 

 
 

 

 

SZCZEGÓŁY  
1. rozmiar kreacji w pikselach (szerokość×wysokość): 1250×150  

2. format kreacji: GIF, JPEG, PNG  

3. maksymalna waga kreacji: 100kB 
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2. DOUBLE MAIN BANER 
Graficzny element reklamowy o rozmiarze 1250×300 pikseli umieszczany centralnie w górnej 

części każdej strony portalu (w nagłówku). Reklama pokazuje się zawsze bez względu na 

przeglądaną zawartość, także na stronie naszego Sklepu. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY  
1. rozmiar kreacji w pikselach (szerokość×wysokość): 1250×300 

2. format kreacji: GIF, JPEG, PNG  

3. maksymalna waga kreacji: 120kB 
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3. BILBOARD 
Graficzny element reklamowy o rozmiarze 750×100 pikseli umieszczany wewnątrz treści 

prezentowanych na stronie głównej. W zależności od opcji wyświetlany również w treści 

poszczególnych artykułów  lub w wybranej kategorii, z wyłączeniem Sklepu. 

 

SZCZEGÓŁY  
1. rozmiar kreacji w pikselach (szerokość×wysokość): 750×100 

2. format kreacji: GIF, JPEG, PNG  

3. maksymalna waga kreacji: 50kB 
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4.  DOUBLE BILBOARD 
Graficzny element reklamowy o rozmiarze 750×200 pikseli umieszczany wewnątrz treści 

prezentowanych na stronie głównej. W zależności od opcji wyświetlany również w treści 

poszczególnych artykułów  lub w wybranej kategorii, z wyłączeniem Sklepu. 

 

 

SZCZEGÓŁY  
1. rozmiar kreacji w pikselach (szerokość×wysokość): 750×200 

2. format kreacji: GIF, JPEG, PNG  

3. maksymalna waga kreacji: 60kB 
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5. RECTANGLE 
Graficzny element reklamowy o rozmiarze 300×300 pikseli umieszczany na bocznym 

pasku. Wyświetlany na wszystkich stronach z wyłączeniem Sklepu. 

 

 

 

SZCZEGÓŁY 

1. rozmiar kreacji w pikselach (szerokość×wysokość): 300×300 

2. format kreacji: GIF, JPEG, PNG 

3. maksymalna waga kreacji: 50kB 
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6. HALF PAGE 
Graficzny element reklamowy o rozmiarze 600×300 pikseli umieszczany na bocznym pasku. 

Wyświetlany na wszystkich stronach z wyłączeniem Sklepu. 

 

 

SZCZEGÓŁY 

1. rozmiar kreacji w pikselach (szerokość×wysokość): 600×300 

2. format kreacji: GIF, JPEG, PNG 

3. maksymalna waga kreacji: 70kB 
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7. BANER 
 

Graficzny element reklamowy o rozmiarze 900×150 pikseli umieszczany wewnątrz treści 

prezentowanych na stronie głównej z wyłączeniem Sklepu. 

 

 

 

SZCZEGÓŁY 

1. rozmiar kreacji w pikselach (szerokość×wysokość): 900×150 

2. format kreacji: GIF, JPEG, PNG 

3. maksymalna waga kreacji: 60kB 
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8. DOUBLE BANER  
 

Graficzny element reklamowy o rozmiarze 900×300 pikseli umieszczany wewnątrz treści 

prezentowanych na stronie głównej z wyłączeniem Sklepu. 

 

 

SZCZEGÓŁY 

1. rozmiar kreacji w pikselach (szerokość×wysokość): 900×300 

2. format kreacji: GIF, JPEG, PNG 

3. maksymalna waga kreacji: 70kB 
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Kontakt 
  

reklama@be-art.pl 

mailto:reklama@be-art.pl

