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BANERY, WIDEO, DOKUMENTY - JAK DODAWAĆ

równolegle
z targami:

DOŁĄCZ DO NAS!
www.worldfood.pl

BANERY
NA STOISKU
Jeśli chcesz dodać pliki graficzne
(banery) na stoisku, zaloguj się na swoje
konto i przejdź do edycji stoiska.
W tym celu kliknij ikonkę zlokalizowaną
w górnym-prawym rogu i z rozwijanej
listy wybierz „ZARZĄDZAJ STOISKIEM”.
WIDOCZNOŚĆ STOISKO
Aby rozpocząc dodawanie grafik
na stoisku, ta opcja powinna być
WYŁĄCZONA(!)

Pod każdym miejscem, w ktorym możesz dodać grafikę
pojawi się piktogram „OŁÓWKA”.
Kliknięcie w poktogram umożliwia:
- dodawanie grafik
- dodawanie wideo
- zmianę grafik (jeśli jest już dodana)
- zmianę wideo (jeśli jest już dodane)
WYMIARY:
wszystkie wymiary są określone w pikselach (px) i znajdują
się bezpośrednio na każdym polu reklamowym!
PAMIĘTAJ aby na koniec WŁĄCZYĆ WIDOCZNOŚĆ STOISKA

MAX ROZMIAR JEDNEGO PLIKU:
5MB
OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW:
JPG, PNG

PLIKI WIDEO
NA STOISKU
Jeśli chcesz dodać pliki wideo na
stoisku, wykonaj poniższe kroki:
1- zaloguj się na swoje konto i dodaj
pliki w zakładce „WIDEO”
2- przejdź do edycji stoiska.
W tym celu kliknij ikonkę zlokalizowaną
w górnym-prawym rogu i z rozwijanej
listy wybierz „ZARZĄDZAJ STOISKIEM”.
WIDOCZNOŚĆ STOISKO
Aby rozpocząc dodawanie plików
graficznych na stoisku, ta opcja
powinna być WYŁĄCZONA(!)

Pod każdym miejscem, w ktorym możesz dodać wideo
pojawi się piktogram „OŁÓWKA”.
Kliknięcie w poktogram umożliwia:
- dodawanie grafik
- dodawanie wideo
- zmianę grafik (jeśli jest już dodana)
- zmianę wideo (jeśli jest już dodane)
Po dodaniu pliku wideo, na polu reklamowym pojawi
się ikonka odtwarzania. Film będzie się odtwarzał w
dodatkowym oknie, dopiero po kliiknięciu w ikonkę (!)
Dodaj grafikę w tym samym polu, na którym dodane
zostało wideo. Grafika ta będzie pełniła rolę okładki do
materiału wideo.
PAMIĘTAJ aby na koniec WŁĄCZYĆ WIDOCZNOŚĆ STOISKA
MAX ROZMIAR JEDNEGO PLIKU:
500MB i nie dłuższy niż 30min
OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW:
MOV, MPG, AVI, FLV, F4V, MP4,
M4V, ASF, WMV, VOB, MOD, 3GP,
MKV, DIVX, XVID, WEBM

REKOMENDACJE:
- format pliku: MP4
- kodek: h.264/AVC (required)
- rozdzielczość: między 640px a 3840px
- zalecana rozdzielczość (optymalna): 720px
- bitrate: 5,000–8,000 kbps
- framerate: fixed, 15–60 fps

DODAWANIE
DOKUMENTÓW
Jeśli chcesz dodać dokumenty, które
udostepnisz później odwiedzającym,
zaloguj się na swoje konto i przejdź do
zakładki „DOKUMENTY”.
W tej zakładce będziesz mógł dodać
swoje katalgi / oferty / ulotki / broszury,
króre będą mogli pobierać inni
uczestnicy targów.

MAX ROZMIAR JEDNEGO PLIKU:
50MB
OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW:
PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS,
XLSX, JPEG, JPG, PNG, GIF

