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Emapi – specyfikacja form reklamowych 

 
 
Portal Emapi.pl: 

1. Top slider: 

format: .png, .gif, .jpg, 

wymiary: 205 x 155 pikseli 

waga: do 50 kB 

 

2. Bottom box: 

format: .png, .gif, .jpg, .html, .swf*, 

wymiary: 300 x 50 pikseli 

waga: do 50 kB 

 

3. Map box: 

format: .png, .gif, .jpg, .html, .swf*, 

wymiary: 300 x 100 pikseli 

waga: do 50 kB 

 

*) Na ostatniej warstwie animacji należy utworzyć button zawierający poniższy kod: 

on(release){ 

 getURL(_root.getValue, “_blank”); 

} 

 

4. Wizytówki: 

W wersji standardowej wizytówki należy dostarczyć: 

 własną ikonę/logo: 

o rozmiary ikony: 12x12 pikseli oraz 16x16 pikseli, 
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o format ikony: .png, .jpg, 

o waga ikony: do 50 kB. 

 wszelkie informacje i elementy mające się znaleźć w oknie wyświetlanym po kliknięciu na 

daną ikonę: 

o nazwę obiektu, 

o dane teleadresowe, 

o link do wybranej strony www, 

o grafikę statyczną lub dynamiczną: 

 format: .png, .gif, .jpg, .html, .swf, 

 wymiary maksymalne: 200x200 pikseli 

 waga: do 100 kB 

 

* W przypadku zamówienia dodatkowej opcji zwiększenia ikony, należy ją dostarczyć w i rozmiarze 

26x26 pikseli i standardowym formacie. 

** W przypadku zamówienia liczby wizytówek większej niż 10 należy dostarczyć listę wszystkich 

obiektów wraz z przynależnymi im elementami (nazwa, dane teleadresowe, grafiki) w czytelnej, 

przejrzystej i łatwej do zaimportowania formie (np. dokument .xls, .doc). 

 

Emapi na Windows Phone: 

1. Baner: 

format: .png, .gif, .jpg, 

wymiary: 480 x 80 pikseli 

waga: do 50 kB 

 


