
Annonstyper
Basic annons  Stillastående bild  + andra nödvändiga fält.
Rörlig annons  T.ex. rörliga bilder eller specifika bilder som visas vid olika tider.
  Annons som innehåller videobild.

Kunden levererar de olika annonsdelarna som text, bild och video. 
Annonsen syns 10 sekunder minst varje femte minut måndag-söndag kl. 7:00-23:00.

Jumbo Screen Annonsering

Material
För färdiga annonser är godkända filformat .mov, .mpg, .flv, .wmv, .swf, .jpg, eller andra video/
bildfiler.

För annonstilverkning behöver vi endast:

• Företagets logo + grafiska instruktioner
• Bilden eller videon till annonsen
• Reklamtext/slogan,  kort beskrivning om dina tjänster, bilden, etc.
• De kontaktuppgifter som du vill ha framme i denna annons.

För en annons vi producerar skickar vi ett korrektur för ditt godkännande före den 
lanceras på tavlan. 



ANNONS STORLEK

Storlek: 576 x 256 pix 

Resolution:  72 dpi 

 -Sans Serif fonter syns bra. Till exempel Arial, Futura, Gill Sans, 
Helvetica.

 -Den minsta rekommenderade teckensnittstorleken ca. 20-24.

BILDER 

 Bilder av människor, särskilt ansiktsbilder, är effektiva.

 Undvik bilder som är för detaljerade. Till exempel är en bild av en 
människogrupp suddig  å grund av skärmens låga pixelupplösning.

 Vit bakgrundsfärg bör inte användas i annonser. Vid användning av vit färg, 
lyser LED-lampan för fullt, vilket minskar lampans livslängd.

 Om du vill ha en ljus bakgrund för reklammaterial, bör du undvika ren vit färg. 
Till exempel en lljusgrå eller graderad vit är en bättre lösning än en ren vit 
färg.

VIDEO 

 Du kan använda dig av de vanligaste videofilformat som t.ex. 
AVI, MOV, WMV och MP4-videofilformat

FLASH 

 När du gör Flashannonser är det värt att designa annonskomponenterna i 
ett bildredigeringsprogram och sedan importera dem till transparenta bilder 
(t.ex. i png-format).

 Även om Flash har egna textverktyg blir det animerade textfältet lätt ett 
pixligt och suddigt.

FONT

Färdiga annonser

Godkända filformat är: mov, mpg, flv, wmv, swf och jpg eller andra video-/

bildfiler
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