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REKLAMAVIMOSI BŪDAI IR ĮKAINIAI
SUPERGAMES.LT –
DIDŽIAUSIAS ŽAIDĖJŲ PORTALAS LIETUVOJE

Reklaminio banerio talpinimas
Pozicija ir paaiškinimas

Matas

Kaina EUR

sav.
(už 7 d.)

48,00

sav.
(už 7 d.)

24,00

sav.
(už 7 d.)

18,00

sav.
(už 7 d.)

12,00

sav.
(už 7 d.)

10,00

sav.
(už 7 d.)

11,00

A+B pozicija
Viršuje, matoma 80% iš visų galimų puslapių*
Rekomenduojami banerių dydžiai:
A pozicijai: 1312x250 (Desktop);
300x250; 234x60 (Mobile)
B pozicijai: 300x600 (Desktop)

A pozicija
Viršuje, matoma visuose puslapiuose
Rekomenduojami banerių dydžiai:
750x100; 728x90, 468x60 (Desktop); 300x250; 234x60 (Mobile)

B pozicija
Šone, matoma pagrindiniame, temų sąrašuose ir temose
Rekomenduojami banerių dydžiai:
300x250; 250x250; 234x60 (Desktop ir Mobile)

C pozicija
Po trečios temos, matoma temų sąrašuose
Rekomenduojami banerių dydžiai:
728x90, 750x100 (Desktop); 234x60 (Mobile)

D pozicija
Po pirmo pranešimo, matoma visose temose
Rekomenduojami banerių dydžiai:
728x90, 750x100 (Desktop); 234x60 (Mobile)

E pozicija
Apačioje, matoma visuose puslapiuose
Rekomenduojami banerių dydžiai:
750x100; 728x90, 468x60 (Desktop); 300x250; 250x250 (Mobile)

pozicijos dalis matoma visuose puslapiuose. B pozicijos dalis nematoma tuose puslapiuose, kuriose nėra šoninio bloko: Narių profiliuose, žinučių
gaviklyje, paskyros nustatymuose, pirkiniuose, paieškoje, bendruomenės kalendoriuje.
*A

Diskusijų temos prisegimas
Paslaugos pavadinimas
Temos prisegimas įprastuose sub-forumuose

Matas

Temos prisegimas daugiausiai peržiūrimuose** sub-forumuose

** Daugiausiai

mėn.
(už 30 d.)
mėn.
(už 30 d.)

Kaina EUR

5,00
9,00

peržiūrimi sub-forumai: CS Projektai, Counter-strike serveriai, GTA SA:MP Serveriai, Minecraft Serveriai, Minecraft Projektai, Apie viską,
Forumo turgus. Kitais atvejais žr. Temos išskyrimas įprastuose sub-forumuose.

Kiti nestandartiniai reklamos pasiūlymai
Kiekvieną pateiktą pasiūlymą apsvarstome individualiai.
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Pagrindinės paslaugų tiekimo sąlygos
Siekiant aukščiausios bendradarbiavimo patirties, sukūrėme paslaugų tiekimo sąlygas. Prieš užsakant paslaugas –
susipažinkite su jomis:











Sumokėti už paslaugas galite tik bankiniu pavedimu. Mokėjimai vyksta į SEPA banko sąskaitą.
Minimalus paslaugų užsakymo terminas – 1 sav. (temos išskyrimas – 30 dienų).
Maksimalus – iki 24 sav. (iki 168 dienų).
Reklaminis baneris norimoje pozicijoje gali būti patalpintas tik jeigu pozicija šiuo metu yra laisva. Jeigu pozicija artimiausiu metu
atsilaisvins – apie tai informuosime.
Nauji baneriai rodomi nuo sekančios datos (dienos) 00:01 val. iki paskiausios užsakytos datos (dienos) 23:59 val. Laikas EET arba
EEST.
Galite talpinti tiek nejudančius tiek judančius banerius. Siekiant aukščiausios patirties, paveikslėlis talpinamas mūsų serveryje.
Prireikus, prieš tai susisiekus su administratoriumi, paveikslėlį galite bet kokiu metu atnaujinti. Paveikslėlis atnaujinamas 48 val.
bėgyje nuo užklausos pateikimo.
Kiekvienai pozicijai nustatyti rekomenduojami banerių dydžiai yra privalomi, ir būtina pateikti nurodytų dydžių banerius. Nepateikus
reikiamo dydžio banerių, gali būti sugadinta jų kokybė.
Baneris negali pažeisti forumo taisyklių ar LR įstatymų. Pastebėjus pažeidimą – atsisakysime tolimesnio bendradarbiavimo.
Nesant mūsų kaltei, jau užsakytų paslaugų atsisakyti ar sustabdyti negalima, todėl ir sumokėti pinigai nėra grąžinami. Visgi esant
mūsų kaltei, mes įsipareigojame grąžinti nepanaudotos sumos likutį (skaičiuojamos likusios dienos).
Patvirtinus užsakymą (atlikus mokėjimą) patvirtinate, jog buvote supažindintas, ir sutinkate su šiomis paslaugų tiekimo sąlygomis.
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