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Portal 4biz2biz umożliwia wstawianie reklam w ramach serwisu w celu promowania swojej ﬁrmy, przedstawiając zakres
jej działalności i oferowanych przez niej usług. Istnieje kilka
typów reklam w serwisie 4biz2biz, których aspekty techniczne zostaną opisane poniżej:
- reklama przewijana: reklama znajdująca się na stronie
głównej, której czas wyświetlania w danej chwili jest
cyklicznie ograniczony do paru sekund,
- reklama statyczna: standardowa reklama obejmująca całą
szerokość ekranu, która jest wyświetlana na stronie głównej,
na liście ogłoszeń lub w szczegółach ogłoszenia.

Reklama przewijana (pomarańczowa)
Pełna wersja

Mobilna wersja

Wymiary całej graﬁki:
Minimum: 540 x 340 px
Maximum: 2160 x 1280 px
Proporcja = 1 : 1.6

Wymiary całej graﬁki:
Minimum: 360 x 220 px
Maximum: 1440 x 880 px
Proporcja = 1 : 1.6
2160x1280px

Lorem ipsum
Fusce molestie blandit nulla id porttitor.
Fusce pellentesque consectetur
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Reklama statyczna lewa lub prawa (zielona)

Pełna wersja

Wymiary całej graﬁki:
Minimum: 133 x 96 px
Maximum: 678 x 576 px
Proporcja = 1 : 1.2

Każdy box (lewy albo prawy) zielonej reklamy składa się z tekstu
oraz dwóch graﬁk o wymiarach:
min.: 133 x 96 px i max.: 678 x 576 px.
Prosimy o przygotowanie :
tekstu oraz 2 graﬁk przed wysłaniem materiału.
wysłanie tekstu w wiadomości przy dodawaniu graﬁk.

678 x 576 px

678 x 576 px
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Reklama statyczna na stronie głównej (różowa)

Pełna wersja

Mobilna wersja

Pełna wersja:
Minimum: 1110 x 150 px
Maximum: 4440 x 600 px
Proporcja = 1 : 7.4

Wymiary całej graﬁki:
Minimum: 360 x 200 px
Maximum: 2160 x 1200 px
Proporcja = 1 : 1.8

4440 / 600px

Lorem ipsum
Fusce molestie blandit nulla id porttitor.
Fusce pellentesque consectetur accumsan.
Integer convallis nibh lacus.

Reklama statyczna na liście ogłoszeń (niebieska)
Pełna wersja
Wymiary całej graﬁki:
Minimum: 1280 x 170 px
Maximum: 5120 x 680 px
Proporcja = 1 : 7.5
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5120 x 680 px

Lorem ipsum
ipsum
Lorem

Fusce molestie blandit nulla id porttitor.
Fusce pellentesque consectetur accumsan.
Fusce Integer
molestie
blandit nulla id porttitor.
convallis nibh lacus.

Fusce pellentesque consectetur accumsan.
Integer convallis nibh lacus.

Reklama statyczna w szczegółach ogłoszenia
(ﬁoletowa)

Pełna wersja

Mobilna wersja

Wymiary całej graﬁki:
Minimum: 1280 x 170 px
Maximum: 5120 x 680 px
Proporcja = 1 : 7.5

Wymiary całej graﬁki:
Minimum: 360 x 200 px
Maximum: 2160 x 1200 px
Proporcja = 1 : 1.8

5120 x 680 pxpx

Lorem ipsum
Fusce molestie
molestie blandit
blandit nulla
nulla id
id porttitor.
porttitor.
Fusce
Fusce pellentesque
pellentesque consectetur
consectetur accumsan.
accumsan.
Fusce
Integer convallis
convallis nibh
nibh lacus.
lacus.
Integer

Zalecamy, aby cały plik graﬁczny miał dokładnie w/w minimalne wymiary. Jeśli jednak graﬁka jest zwiększa, prosimy o
zachowanie proporcji względem w/w wymiarów.
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W przypadku braku zachowania proporcji, graﬁka zostanie
wykadrowana do środka (wyjątek w przypadku reklamy w tle,
graﬁka jest kadrowana do środka górnej krawędzi), co może
zaowocować ryzykiem ucięcia istotnych elementów reklamy.
Graﬁka powinna zajmować nie więcej niż 5MB oraz być
w formacie jpg lub png. Rozdzielczość graﬁki powinna
wynosić 72dpi.

Jak należy wstawić reklamę?
1. Wejdź na stronę https://4biz2.biz/pl/banner/form
2. W polu tytuł wpisz nazwę swojej reklamy, np. "Reklama
używanych samochodów".
3. W polu link wpisz adres url, na który ma być przekierowany
użytkownik po kliknięciu w reklamę, np. "https://4biz2.biz".
4. W polu typ reklamy wybierz miejsce, w którym ma się
znaleźć reklama.
5. Uprzednio przygotowaną graﬁkę załaduj poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj zdjęcie" i wybraniu odpowiedniego pliku
z dysku.
6. Ukończ dodawanie poprzez naciśnięciue przycisku
"Stwórz".

Czego NIE należy robić przy tworzeniu graﬁki
reklamy?
1. Wejdź na stronę https://4biz2.biz/pl/banner/form
2. Wykraczać poza ustalone proporcje graﬁki.
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3. Używania zdjęć i graﬁk, do których nie posiadamy praw
autorskich.
4. Stosowania zbyt małego kontrastu w stosunku treści do tła
graﬁki.
5. Przekraczania wagi tj. ilości bajtów pliku graﬁcznego.

