i-mediat.fi/screenit

Lisäarvoa tapahtumillesi
liikuteltavalla screenillä
Soveltuu moneen
käyttötarkoitukseen

Vaikuttava
Kiinnittää asiakkaan huomion
paikassa kuin paikassa.

Liikuteltavalla 14 m2 screenillä välität viestisi
tehokkaasti ja saat jakamattoman huomion eri
tapahtumissa sekä tilaisuuksissa.

Joustava

Voit käyttää screeniä yhteistyökumppaneittesi
markkinoimiseen, tulostauluna, livestreamin
esittämiseen tai someseinänä. Liikuteltava screen
sopii esimerkiksi yrityksien kampanjakäyttöön,
urheilutapahtumiin, messuille ja festivaaleille.

Nopea

Kompaktin rakenteen vuoksi sopii
moneen erilaiseen tapahtumaan.

Siirrettävissä helposti
paikasta toiseen.

Tekniset tiedot
• Screen sisältää tietokoneen,
videoprosessorin ja
nettiyhteyden
• Näytön koko
4,80 m x 2,90 m = 13,92 m2
• Mahdollisuus äänentoistoon

• Sähkö: 32A voimavirta
• Katseluetäisyys 7− 100 m
• Katselukulma 360°
Ks. tarkemmat tekniset tiedot
seuraavalta sivulta

Hinnoittelu Hintoihin lisätään alv. 24%.
Vuokra-aika/tapahtuma
1 päivä

Yhteensä €

Yhteensä €

1 viikko

2 475,00

1 200,00

2 viikkoa

3 840,00

3 päivää

1 475,00

3 viikkoa

4 715,00

4 päivää

1 740,00

4 viikkoa

5 100,00

5 päivää

1 995,00

6 päivää

2 240,00

7 päivää

2 475,00

2 päivää

750,00

Vuokra-aika/tapahtuma

Ota yhteyttä! I-Mediat Myynti puh. 06 2477 800,
myynti@i-mediat.fi, i-mediat.fi

Hintoihin lisätään
• Kuljetus 1,00 € + alv. / km
(lähtöpaikka Seinäjoki)
• Asennus ja käyttöönotto
150,00 €/tapahtuma + alv.
(sisältää myös aineiston
lisäämisen, tiedostoformaatit
jpg ja mp4)

i-mediat.fi/screenit

Aineisto-ohjeet

Tekijää vailla?

Mainoksen pikselikoko
• Vaaka 984 x 551 px
• Resoluutio 72 dpi

Toteutamme myös sisältöä screeneille
asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden
mukaisesti. Luovat palvelumme
tarjoavat palveluita sisällöntuotannosta
aina monipuolisiin toteutuksiin asti.

Fontti ja mainosteksti
• Päätteettömät fontit toimivat parhaiten esim.
Arial, Futura, Gill Sans ja Helvetica.
• Pienin suositeltava fonttikoko n. 20-24 pt.
• Ulkomainoksessa seitsemän sanaa on hyvä
yleissääntö. (Huomioi katsojan käyttämä aika ja
etäisyys screenistä.)

Kysy lisää!

Kuvat
• Kuvat ihmisistä, varsinkin kasvokuvat, ovat
tehokkaita.
• Vältä kuvia, jotka ovat liian yksityiskohtaisia
esim. kuva ihmisjoukosta.
• Suosi värikkäitä, vahvoja mainoksia. Ne ovat
tehokkaimpia.
• Vältä valkoista taustaväriä. Jos taustan halutaan
olevan vaalea käytä vaaleaa harmaata, joka
screenillä näyttää valkoiselta.

Tiedostoformaatit: JPG & MP4

Huomioitavaa
1. Varmista sähkön (32A) saatavuus ja tarvittava
määrä sähköjohtoa (32A) ennen screenin
saapumista.
• Huomioi yleisötapahtumissa kaapelikouru.
• Screenin pystyttäminen ei onnistu ilman sähköä.
2. Varmista kärrylle sopiva paikka (kärryn mitat)
• Huomioi, että paikalleen saaminen vaatii
• kohteessa tilaa (kuljetusauto + kärry).
• Screeni kääntyy 360 astetta.
• Kärryn paino 2500kg.
3. Screenin pystyttämiseen varattu aika on yksi 1
tunti. Yli tunnin odottamisesta veloitetaan 100€ +
alv. (h).

Tekniset tiedot:
• Screen sisältää tietokoneen, videoprosessorin
ja nettiyhteyden
• Pikselitiheys: P6,6
• Näytön koko: 4,80m x 2,90m = 13,92m2
• Katseluetäisyys: 7-100m
• Katselukulma: 360°
• Kirkkaus max.: 6500 nit
• Sähkö: 32A voimavirta
• Mahdollisuus äänentoistoon 3,5mmstereoplugilla
• Automaattinen kirkkauden säätö
valoanturilla
• Videoprosessori: NovaStar VX4S
• Liitäntä vaihtoehdot:
• 1 x HDMI
• 1 x DisplayPort
• 1 x DVI
• 1 x SDI (3G)
• 2 x VGA
• 2 x CVBS – Komposiitti video (BNC-liittimet)
• Resoluutiot 1920x1080 @60Hz asti
(pl. komposiitti).
• Videoprosessori skaalaa kuvan 720 x 432
resoluutioon tai vaihtoehtoisesti rajaa
tämän kokoisen alueen 0px-pisteestä lukien
(työpöydän vasen yläkulma).

Ota yhteyttä! I-Mediat Myynti puh. 06 2477 800,
myynti@i-mediat.fi, i-mediat.fi

