Jumbo Screen
Jakobstads Citygrupp
Pietarsaaren Cityryhmä

Mainostyypit
Basic mainos, kuva + muut tarvittavat kentät.
Animoitu mainos, esim. liikkuva teksti tai tietyt kentät näkyvät eri aikaan.
Liikkuva kuva, mainos, joka sisältää videokuvaa.
Asiakas toimittaa mainoksen eri osat: teksti, kuva ja video. Basic mainos sekä Animoitu mainos, jossa enintään neljä (4) animointia, näkyvät 10 sekuntia vähintään joka
viides minuutti joka päivä klo 7:00-23:00.

Mainosten valmistus
Teemme valmiit layout-mallit basic mainoksille. Layout perustuu erilaisiin tietokenttiin, joille valitaan yrityksen oma väritys, kuvapohjat ja linjat tai sitten ne tuotetaan
toimittamasi graafisen ohjeen mukaan. Tietokentät voidaan tehdä esim. logolle,
www-osoitteelle, kuvalle/kuville, sloganille, hintatiedoille ja yhteystiedolle.

Materiaali
Valmiille mainokselle sallitut tiedostomuodot ovat .mov, .mpg, .flv, .wmv, .swf, .jpg
tai muut kuva/videotiedostot. Mainoksen tekemiseen tarvitsemme vähintään:
• Yrityksen logo ja graafiset ohjeet
• Mainoksen kuvan tai videon
• Mainosteksti/slogan, lyhyt kuvaus palveluistasi, kuvia jne.
• Yhteystiedot, joiden haluat näkyvän mainoksessa.
Teemme mainoksen ja lähetämme sen sinulle hyväksyttäväksi. Kuukausittaisten
basic ja animoitujen mainosten tuottaminen kuuluu vuosisopimuksen kuukausimaksuihin.

5760mm x 2560mm
Resoluutio 576 x 256 pix
P10 tarkkuus
Mainnoksen resoluutio 72 dpi
FONTTI


-Päätteettömät fontit ovat hyviä. Esimerkkinä Arial, Futura, Gill Sans,
Helvetica.



-Pienin suositeltava fonttikoko n. 20-24.

KUVAT


Kuvat ihmisestä, varsinkin kasvokuvat, ovat tehokkaita.



Vältä kuvia, jotka ovat liian yksityiskohtaisia. Esimerkiksi kuva ihmisjoukosta
menee suttuisaksi näytön pienen pikseliresoluution takia.



Valkoista taustaväriä ei kannata käyttää mainoksissa. Valkoista väriä
käyttäessä led ”palaa täysillä”, mikä laskee lampun ikää.



Jos mainosmateriaaliin halutaan vaalea tausta, kannattaa välttää puhdasta
valkoista väriä. Esimerkiksi hituisen harmahtava tai gradientilla sävytetty
valkoinen on parempi ratkaisu kuin puhtaan valkoinen väri.

VIDEOT


Mainosmateriaalina voi käyttää videota, mutta näytön sijainnin takia videon
kesto on huomioitava.



Broadsign Administrator tukee yleisimpiä videotiedostomuotoja kuten avi-,
mov-, wmv- ja mp4-videotiedostoformaatteja

FLASH


Flashmainoksia tehtäessä mainoksen osat kannattaa suunnitella
kuvankäsittelyohjelmassa ja tuoda Flashiin omina läpinäkyvinä kuvina (esim.
png-muodossa).



Vaikka Flashissa on omat tekstityökalut, animoitu tekstikenttä menee helposti
pikseliseksi mössöksi.

VALMIIT MAINOKSET
Hyväksytyt tiedostot ovat mov, mpg, flv, wmv, swf ja jpg tai muut video-/tai
kuvatiedostot.

