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LÄMNA IN MATERIAL
Format Bayhill Center
Våra skärmar kan visa foton, text, grafik och filmer. Annonser är
som standard 10 sekunder långa. Vi arbetar med följande format:
Annonsskärmar 55”

768x1366 pixlar (stående)

Logotyp
Om möjligt önskar vi logotyp i vektorformat (.eps, .ai, .pdf). Annars fungerar vilket annat bildformat som helst, så länge logotypen
är relativt högupplöst (ca 800x800 pixlar).

RING OSS! VI HJÄLPER ER
GÄRNA MED BÅDE IDÉER
OCH TEKNISKA FRÅGOR.

Fotografier
Viktigast att tänka på här är storleken (upplösningen). Vi önskar så
stora foton som möjligt, helst 1600x1200 pixlar eller större.

Vid frågor
Kontakta Maria Löfgren eller David Fahlberg på tel 090-12 48 28
eller material@digitalposter.se.

Filmer/video
Behöver vi i full tv-upplösning (1024x576 eller HD 1920×1080),
gärna som .mov (Quicktime) i hög kvalitet. Vi tar självklart emot
filmer även i andra format, DVD-skivor mm.

Leverans
Vänligen skicka allt material till e-post:
material@digitalposter.se

Färdig layout
Om ni väljer att skapa er egen layout ska den levereras som .pdf
eller .psd, i det format ni bokat. Färgläge RGB, 72 dpi. Om ni inte
vill att vi tillför någon animering kan den levereras som .jpg. Se
sida 2 för utformningstips.

Stora filer går också bra att skicka via tjänsten Wetransfer
(www.wetransfer.com), ange material@digitalposter.se som mottagare. Vid behov får ni ett eget konto hos oss där ni regelbundet
kan ladda upp stora filer.

Färdiga annonser
Om ni väljer att skapa er egen annons ska den levereras som .mov
(Quicktime), eller .mp4 i det format ni bokat, square pixels, PAL
(25 fps), längd 10 sekunder. Se sida 2 för utformningstips.
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UTFORMA EGET MATERIAL
Följande information gäller bara om ni väljer att skapa er egen
layout eller färdig annons.
Upplösning
72 dpi.
Annonsskärmar 768x1366 pixlar
Läsbart avstånd till betraktaren: 1–10 m.
Rek. rubrikstorlek: 60–120 pt
Minsta textstorlek: 36 pt

RING OSS! VI HJÄLPER ER
GÄRNA MED BÅDE IDÉER
OCH TEKNISKA FRÅGOR.

Vid frågor
Kontakta Maria Löfgren eller David Fahlberg på tel 090-12 48 28
eller material@digitalposter.se.
Leverans
Vänligen skicka allt material till e-post:
material@digitalposter.se
Stora filer går också bra att skicka via tjänsten Wetransfer.
(www.wetransfer.com), ange material@digitalposter.se som mottagare. Vid behov får ni ett eget konto hos oss där ni regelbundet
kan ladda upp stora filer.

Annonsskärm. 768x1366 pixlar.
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