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Este regulamento se refere à publicidade realizada na página oficial do L2JBrasil no
Facebook, acessível através do link: https://www.facebook.com/L2jBrasil.
1. Contato
Para informações ou negociação de publicidade na página em questão, deve-se
entrar em contato exclusivamente com o e-mail comunicacao@l2jbrasil.com.
2. Procedimento
Primeiramente as informações da publicação, banner ou vídeo devem ser enviados
para uma prévia análise, melhor descrito no item 5 deste regulamento;
Após analise, caso aprovado, deverá ser realizado o pagamento;
Após confirmação de pagamento, a publicação será efetivada.

3. Formas de pagamento
O pagamento deve ser realizado através de transação bancária, PayPal ou
PagSeguro, após ter sido aprovado pela análise prévia citada no item 5.
Os dados bancários para pagamento serão informados via e-mail.
Caso opte por realizar o pagamento através do PayPal ou PagSeguro, o valor
sofrerá acréscimo de R$ 5,00 e algumas condições devem ser consideradas:
2.1. Os detalhes da negociação devem ficar registrados via e-mail, através do
endereço de e-mail comunicacao@l2jbrasil.com.
2.2. O pagamento deve ser realizado usando o mesmo endereço de e-mail que
entrar em contato conosco.
2.3. Após realizar o pagamento, deverá se identificar e anexar o comprovante.
Os seguintes dados serão necessários:
2.3.1. Seu nome completo
2.3.2. ID da transação
2.3.3. Valor do pagamento
2.3.4. Anexo do comprovante

4. Mídias permitidas
Postamos imagens em qualquer extensão/formato, inclusive em GIF animado.
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Postamos vídeos em qualquer extensão, inclusive através de citação de link de
vídeo hospedado em sites como YouTube e Vimeo.
É importante destacar que a mídia deverá ser compatível com o Facebook.
5. Análise prévia
A publicação deve passar por uma prévia aprovação antes de ser efetivada,
considerando o seguinte:
4.1. A qualidade aparente do servidor será avaliada;
4.2. O banner deve possuir no mínimo 600x600 pixels de largura e altura, mas
quanto maior melhor;
4.3. Não deve haver exageros visuais de textos e informações dentro do
banner;
4.4. Logotipos/marcas no banner devem possuir tamanhos visualmente
agradáveis.
6. Prazo
Geralmente respondemos os e-mails dentro de 24 horas, exceto em finais de
semana e feriados.
As informações de uma publicação devem ser enviadas com antecedência para
que haja todo processo de análise, pagamento e agendamento.
A análise acontecerá respeitando o prazo de resposta supracitado no primeiro
parágrafo deste item 6.
Depois de realizado pagamento, deverá ser aguardado o prazo para confirmação
do mesmo, que geralmente não demora mais que 1 dia útil.
Após pagamento confirmado, efetivaremos a publicação na data e horário de
interesse do anunciante ou imediatamente, caso esta já tenha sido ultrapassada.
7. Alcance
O alcance de nossa página é ótimo, no entanto, é o anunciante quem deve
oferecer a qualidade necessária para fazer com que os jogadores se interessem
pelo projeto e interajam na publicação. Não nos responsabilizamos por publicações
com poucas interações, curtidas, comentários ou compartilhamentos.
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8. Impulsionamento
Não será concedida a função de Anunciante na página e nenhum impulsionamento
poderá ser realizado em sua publicação. O valor pago concederá o direito apenas
de postar o banner em nossa página.

9. Valores
A publicação custa apenas R$ 50, com descontos progressivos. Oferecemos duas
postagens por R$ 80 e três por R$ 110.

10. Estorno
Não estornaremos/devolvemos o valor pago em hipótese alguma. Caso haja
desistência ou envio incorreto de valor, o mesmo ficará como saldo, podendo ser
utilizado a qualquer momento em outra publicidade.

Na expectativa de estar oferecendo o sucesso expectado,
Atenciosamente,
Ramon Costa, vulgo AiroN.
Co-Administrador do L2JBrasil.com
comunicacao@l2jbrasil.com

