
Leveringsspecifikationer Ordrenr.:

Kunde:   

Kampagneuge(r):  

Deadline for levering af spot(s):

Kommentarer (evt.):

Mall Play

Generelt:
- Spotlængde: 5 eller 10 sekunder - tjek med den indkøbte 
medie-tid på ordrebekræftelsen

Format
- Opløsning: 1080 x 1920 pixels (9:16 høj/portrætformat)
- Skærmstørrelse: 50’’, 55’’ og 65”

Lineær materiale:
– Opløsning: 1080x1920 px (9:16 høj/portrætformat)
– Filformat: .mov. or .mp4. (Statisk materiale leveres som .jpeg 
eller .png, 72 dpi)
– Codec: h.264.
– Bitrate: Max 20 000 kb/s
– Framerate: 25 fps

Dynamisk materiale: 
- HTML5
- Browser: Chromium Embedded Framework med integreret 
cache-funktionalitet (løsningen skal også kunne fungere
offline og gøre brug af cache-funktion. På denne måde behøver 
du ikke millisekund-hurtige svar, da 3G / 4G dækning kan variere 
i forskellige områder.)
- Leveringsformat: URL

Anbefalinger til layout
-  Let afkodeligt budskab både i billede og tekst 
-  Anvend kontrastfarver 
-  Sørg for, at logoer er letafkodelige 
-  Kort og letlæselig tekst 
-  Levér en kreativ og levende eksekvering

Upload spot(s): 
www.clearchannel.dk/file-uploader 
Mrk. filen: Ordrenr._Kundenavn_Kampagneuge_Medie

Alternativ upload via wetransfer til playcontent-dk@clearchannel.se

Inspiration? Se vores digitale design guidelines

Aflevering af materiale:
Mindst 5 arbejdsdage før kampagnestart skal fil-materiale være afleveret til 
os, så vi kan sikre en problemfri levering.

Anbefalinger til layout
-  Let afkodeligt budskab både i billede og tekst 
-  Anvend kontrastfarver 
-  Sørg for, at logoer er letafkodelige 
-  Kort og letlæselig tekst 
-  Levér en kreativ og levende eksekvering

____

Det er annoncørens ansvar at sikre, at layout eller design ikke strider 
mod markedsføringsloven eller krænker 3. mands immaterielle rettigheder, samt at 
materialet overholder de anførte specifikationer.  Se vores forretningsbetingelser på 
clearchannel.dk

Spørgsmål? Kontakt support-kp@clearchannel.dk

Clear Channel Danmark 
Wildersgade 8, 4. sal, 1408 København K 

T: +45 3644 0244 
www.clearchannel.dk - CVR 1353 7607

Opdateret august 2017
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http://clearchannel.dk/Indsigt/digital-design-guideline/
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