Priser og grundlag for Power sponsor.
Common Denmark tilbyder hermed alle interessenter omkring IBM Power platformen at
få en særlig fremtræden plads på vores web-site – under betegnelsen:

Power sponsor
Hvad giver et Power sponsorat til din virksomhed?
På Common Denmarks forside vil der være et tydeligt sponsor-ikon, der via link - direkte
vil vise alle Power sponsorer, som kan være alle typer interessenter og virksomheder. På
alle underliggende sider vil dette ikon også vises, hvorved der altid kan hoppes til
oversigten, uanset hvor brugeren befinder sig på Common Denmarks web-site.
Desuden vil dit logo blive tilføjet alle vore nyhedsbreve, der udsendes en flere hundrede
Power-interesserede personer, både medlemmer og ikke medlemmer.
På siden får hver Power-Sponsor følgende muligheder.
 Et firma eller produkt logo – uden animation. (Med link)
 Et firma-navn – som angives som link (hvor der kan hoppes til en valgfri side på
Power sponsorens web-site)
Hvis brugeren vælger dette link, åbnes dette i nyt browser-vindue.
 Et slogan eller kort tekst (50 tegn)
Prisen er en lejepris – gældende fra 1. marts og 12 måneder frem, hvorefter en ny
periode starter:
Hvis CDK-medlem:
Hvis ej CDK-medlem:

Prisen er 1500 kr. – per 12 måneder.
Prisen er 3000 kr. – per 12 måneder.

Placering på sponsor-siden - øverst og nedefter - er efter ”først-til-mølle” princip, hvor
Common Denmark dog tilstræber, at alle kan ses direkte på siden – ved normalt skærmopløsning.
En Power sponsor’s placering på siden medtages til efterfølgende år, såfremt sponsoratet
forsættes. Ved en opsigelse eller manglende betaling bortfalder placeringen og denne kan
ikke generhverves ved en evt. senere genoptagelse af sponsoratet.
Hvordan gør jeg? Du kontakter Common Denmark med følgende information
 Et grafisk ikon til logo – kun JPG/GIF filer (Opløsning ca. H:50 og B:100)
 Firmanavn med tilhørende URL-adresse, hvortil der skal henvises til
 Præcis tekst for firmaets slogan eller tekst.
 Endelig skal du svare på om ikon-logoet også være link? (Det er altid til samme
adresse som under firmanavn)
Hjælp? Common Denmark er naturligvis behjælpelig, såfremt dette er nødvendigt.
Kontakt: webmaster@common.dk
Ved etablering checker Common Denmark om firmaets link virker, men den efterfølgende
vedligehold påhviler Power sponsoren, evt. med hjælp fra Common Denmark i begrænset
omfang. Common Denmark forbeholder sig ret til at afvise stødende eller anden
upassende slogan-tekster og henvisningssider.
Common Denmark forbeholder sig eneret til at styre og strukturere det overordnede layout for siden med
Power sponsorer.

