VISIT.VALMIERA SĀNU BANERA IEVIETOŠANA
Izvietošanas pozīcija
Vortāla visit.valmiera.lv sadaļas “Kur paēst?”, “Kur nakšņot?”, “Ko redzēt un darīt?” kreisajā
malā zem apakšsadaļu uzskaitījuma.

Tehniskie nosacījumi
Izmērs: 268 pikseļi platums, garums neierobežots.
Maksimālais pieļaujamais svars: līdz 150 kb.
Formāts: .jpg, .gif
Krāsas: RGB vai CMYK.
Banera fons nedrīkst būt caurspīdīgs.
Baneris nedrīkst būt ierāmēts.
Banera saturam jāaizņem viss tam atvēlētais laukums.
Banera krāsām organiski jāsaskan ar vortālā izmantotajām krāsām (zils, zaļš, dzeltens).
Noformējumā jāizmanto ne vairāk kā trīs teksta fontu veidi.
Iesūtīšanas noteikumi
Baneris jāiesūta uz e-pastu tic@valmiera.lv vismaz 3 (trīs) pilnas darba dienas pirms to
eksponēšanas sākuma.
Kopā ar baneriem ir jāatsūta reklamējamās mājaslapas adrese (URL).
Ja baneris sastāv no vairākiem failiem, nepieciešams to sūtīt .zip formātā.
Informācija par banera izmaiņām jānosūta uz e-pastu tic@valmiera.lv ne vēlāk kā 2 (divas)
dienas pirms banera ievietošanas.

Izvietošanas ilgums
Banera maksa tiek piemērota par vienu kalendāru nedēļu.
Izvietošanas ilgums mājaslapā nedrīkst pārsniegt trīs kalendāra nedēļas.
Izmaksas
Banera izvietošanas izmaksas: 21 EUR (tajā skaitā PVN 21%) par vienu kalendāra nedēļu
Apmaksa
Par pakalpojumu tiek sastādīts rēķins. Tas jāapmaksā 10 dienu laikā no rēķina sastādīšanas brīža.
Rēķins par pakalpojumu tiek nosūtīts elektroniski uz e-pastu vai pa pastu.
Ja apmaksa netiek veikta noteiktā laikā, paturam tiesības uzņēmuma baneri neizvietot atkārtoti.
Baneris netiek ievietots vortālā, ja:
 Tas ir ar kaitinošiem un acis kairinošiem elementiem;
 Satur erotiska vai pornogrāfiska rakstura informāciju, kā arī informāciju par
apreibinošām vielām;
 Tekstā pieļautas gramatiskas kļūdas, kas pretrunā ar valodas likumu un citiem spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem;
 Tas satur nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida kurinošus elementus/informāciju;
 Tas ir vērsts uz demokrātiskas valsts iekārtas, sabiedriskās drošības un kārtības
apdraudējumu.
 Tas neatbilst iepriekš minētajiem tehniskajiem nosacījumiem
Visit.valmiera.lv efektivitāti var noteikt SVS sistēmā, kur redzams skaits, cik reizes tas skatīts
un parādījies mājaslapā.
Plašāka informācija par banera izvietošanu mājaslapā pa tālruni 64207177, e-pastu
tic@valmiera.lv vai klātienē Valmierā, Rīgas ielā 10.

