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Miejsce boksu reklamowego                                                               Cena                             

                                                                                                                              1 tydzień        1 miesiąc 

Strona z Wyszukiwarką Podróżników  http://olneo.pl/szukam-osob          120zł              350zł   

Strona z ekranem wiadomości  http://www.olneo.pl/messages                   190zł              600zł   

Strona z Profilami osób  (prawa kolumna, 1 reklama na wyłączność)                   190zł              600zł                                 

Strona główna portalu  http://olneo.pl                                                                       1200zł            3600zł  

Artykuł sponsorowany  http://olneo.pl/dzienniki-podroznikow                             550zł/ jednorazowo                             

Jednorazowy mailing do wszystkich (ok.10.000) użytkowników                  550zł/ jednorazowo       

Firma nie jest płatnikiem VAT 
 

 

Opis:      

Strona główna  

BANER POZIOMY - Reklama graficzna umieszczana na górze strony WWW w miejscu tradycyjnego  

banera  o  większym rozmiarze (nad logo max 1200px szerokości). 

Profil Podróżników 

BANER PION - Reklama graficzna umieszczana w prawej kolumnie. (max. 250px szerokości)  

BANER POZIOM – Reklama graficzna umieszczana w środkowej kolumnie (max 728px szerokości) 

 

Waga: do 40kB 

Technologia: GIF, JPEG, Flash (SWF) 
 
 
 
 
 

 
 Technologia Flash (SWF)  

1. W reklamie należy umieścić akcję typu getURL: on (release){ getURL(_root.clickTag, "_blank"); }  

 

powyższą akcję należy przypisać obiektowi typu "button" zamieszczonemu na głównej listwie czasowej, 

na najwyższej warstwie. 

 

 

http://olneo.pl/szukam-osob
http://www.olneo.pl/messages
http://olneo.pl/
http://olneo.pl/dzienniki-podroznikow
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Zleceniobiorca – Wyszukiwarka Podróżników olneo.pl  

Zleceniodawca - osoba fizyczna lub prawna zlecająca emisję reklamy w serwisach 

http://www.olneo.pl  

 

1.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez  

podania przyczyny, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść lub treść strony  

docelowej jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego bądź narusza  

prawa osób trzecich .  

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez  

podania przyczyny również wtedy, gdy treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią  

programową serwisów http://www.olneo.pl lub interesem Zleceniobiorcy.  

3.Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

zobowiązań wynikających z umowy Zlecenia Emisji Reklam, jeśli jest ono następstwem  

zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności (choć nie wyłącznie):  

wojny lub groźby wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów  

rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi,  

pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, awarii komputerowych systemów 

nadzoru  

i dystrybucji, awarii sieci energetycznej lub innych przejawów działania siły wyższej.  

4.Podstawą oceny poziomu realizacji emisji reklam są dane pochodzące z serwera reklam  

Zleceniodawcy.  

5.Emisja reklam może zostać odwołana przez Zleceniodawcę w całości lub  części, wiąże  

się to z przepadkiem na rzecz Zleceniobiorcy wpłaconych pieniędzy za całą zapłaconą 

emisję.  

6. Wpłacenie pieniędzy na konto jest równoznaczne Zleceniu Emisji Reklam - potwierdzenie 

jego przyjęcia (poprzez e-mail) przez Zleceniobiorcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy o 

jego realizację.  

7. Słowo „Promocja” oznacza promocję na dane ogłoszenie – promocja może zakończyć się 

w każdej chwili, gdy nie ma napisanego jednoznacznego terminu jej trwania (data 

rozpoczęcia i data zakończenia).  

8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do modyfikowania cennika.  

Dźwięk w reklamie:  

a) dźwięk nie może być odtwarzany automatycznie ;  

b) dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku jedynie po akcji użytkownika (najechanie lub 

kliknięcie w reklamę). W przypadku reklam rozwijanych dopuszczalne jest odtwarzanie 

dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej rozwinięcie się reklamy 

(najechanie kursorem myszy bądź kliknięcie). Dźwięk powinien wyłączać się automatycznie 

po zwinięciu reklamy;  

c) jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenia włączania. 


