DigiTallinn - DigiCity

Digitaalne

Resolutsioon: 900x600px või 450x300px
Külgede suhe 3:2
Formaat JPEG; MP4
Värvid: S-RGB; 8bit/channel
Digiplakat: 10 sekundit, 10 MB max
Tähtaeg: 7 päeva enne kampaaniat
PDF, Flash või GIF formaadid ei sobi

Digiplakat

Materjalide saatmine

Digitaalne animeeritud 10 sekundiline digiplakat.

1) WeTransfer

Failide markeerimine peab olema teostatud järgmiselt Materjalid laadida keskkonda ning link saata aadressile
digital@jcdecaux.ee.
(täpitähti mitte kasutada):
2) Meie poolt edastatud lingiga saab otse saata
Nädal kalendris_Klient_DIGI_pikslid_ järjekorranumber(kui
süsteemi oma fail
mitu digifaili)_kommentaar.formaat
(wk1_JCDecaux_DIGI_450x300_01_paike.mp4)

Asukohad kaardil

http://geo.jcdecaux.ee/et/campaign/bffhcdfifi

3) FTP server
Avada FTP programmiga
Serveri nimi: ftp.jcdecaux.ee
Kasutajanimi: ftp1
Parool: Jcd001

Kujundusreeglid
•

Digiplakat ei tohi mõjuda liikluses häirivalt.

•

Digitaalse välimeedia plakatil ei tohi olla suure kontrasti või värvierinevusega taustavahetust.

•

Liikuvad elemendid peavad olema aeglased ja sujuvad, kasuta rahulikke sulatustehnikaid nagu crossfade

•

või analoogset.

•

Kujunduse algusesse ja lõppu üleminekuid mitte lisada, JCDecaux lisab reklaamijate vahele crossfade ülemineku
automaatselt.

•

Vilkuvad, sähvivad või taotluslikult ehmatavad animatsioonid/efektid/elemendid kujundusel ei ole lubatud.

•

Kogu kujundus ei tohi olla korraga pidevas ja kiires liikumises.

Näidiskujundusi leiab www.jcdecaux.ee/digiplakat

Tehnilised tingimused

· JCDecaux
JCDecauxEesti
Eesti2022
2018

DigiTallinn - DigiRoad

Digitaalne

Resolutsioon: 1440x720px või 720x360px
Külgede suhe 2:1
Formaat JPEG; MP4
Värvid: S-RGB; 8bit/channel
Digiplakat: 10 sekundit, 10 MB max
Tähtaeg: 7 päeva enne kampaaniat
PDF, Flash või GIF formaadid ei sobi

Digiplakat
Digitaalne animeeritud 10 sekundiline digiplakat.

Materjalide saatmine
1) WeTransfer

Failide markeerimine peab olema teostatud Materjalid laadida keskkonda ning link saata
aadressile digital@jcdecaux.ee.
järgmiselt (täpitähti mitte kasutada):
2) Meie poolt edastatud lingiga saab otse saata
Nädal kalendris_Klient_DIGI_pikslid_
järjekorranumber(kui mitu digifaili)_kommentaar. süsteemi oma fail
formaat
3) FTP server
(wk1_JCDecaux_DIGI_720x360_01_paike.mp4)
Avada FTP programmiga

Asukohad kaardil

http://geo.jcdecaux.ee/et/campaign/bfigcfiiei

Serveri nimi: ftp.jcdecaux.ee
Kasutajanimi: ftp1
Parool: Jcd001

Kujundusreeglid
•

Digiplakat ei tohi mõjuda liikluses häirivalt.

•

Digitaalse välimeedia plakatil ei tohi olla suure kontrasti või värvierinevusega taustavahetust.

•

Liikuvad elemendid peavad olema aeglased ja sujuvad, kasuta rahulikke sulatustehnikaid nagu crossfade

•

või analoogset.

•

Kujunduse algusesse ja lõppu üleminekuid mitte lisada, JCDecaux lisab reklaamijate vahele crossfade
ülemineku automaatselt.

•

Vilkuvad, sähvivad või taotluslikult ehmatavad animatsioonid/efektid/elemendid kujundusel ei ole
lubatud.

•

Kogu kujundus ei tohi olla korraga pidevas ja kiires liikumises.

Näidiskujundusi leiab www.jcdecaux.ee/digiplakat

Tehnilised tingimused

· JCDecaux
JCDecauxEesti
Eesti2022
2018

