Bildskärmar
Ta chansen att synas på våra skärmar

15%

RABATT

FREDAG 10:00-19:30
LÖRDAG 10:00-19:30
SÖNDAG 10:00-15:00
Rullande slinga med 30 min
reklam per timme.

på digital annonsering
om du köpt printannons.

PRISER
10 sekunder	����������������������������������������� 420 kr/st
20 sekunder	�������������������������������������� 840 kr/st,
30 sekunder	�������������������������������������1 260 kr/st
Minsta beställning: 1680 kr
PRISEXEMPEL

10

SEKUNDER

20

SEKUNDER

4 visningar/timme	�������������������������������1680 kr
8 visningar/timme	������������������������������3360 kr
16 visningar/timme	����������������������������6720 kr
4 visningar/timme	������������������������������3360 kr
8 visningar/timme	������������������������������6720 kr
16 visningar/timme	�������������������������� 13440 kr

30 SEKUNDER

10 sekunder kostar 420 kr/st, minsta
beställning är 4 st 10 sekunders-visningar (1680 kr). Vi rekommenderar dock
att öka på antalet visningar. Se exempel till vänster. Förutom storbildsskärmen samt övriga TV-skärmar på
området finns programpelare.
Det är torn med inbyggd TV
som visar program samt en
stillbildsversion av er annons.
Observera att tidsytan kan
ta slut då total reklamtid är
30 min per timme.
Specialbudskap enstaka
gånger samt längre filmer/
presentationer säljes i
mån av plats.

4 visningar/timme	����������������������������5 040 kr
8 visningar/timme	���������������������������10080 kr
12 visningar/timme	�������������������������15120 kr

ANNONSPRODUKTION

Även i år blir
det intervjuer i
Allt om Jakt &
Vapens monter.

Vi kan hjälpa till med en statisk bild
1920x1080.
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BOKNING

Bokning
Anne Wikström, 0647-41050, anne@vastgard.se

Materialspecifikation
VI HJÄLPER DIG
Vi kan hjälpa dig med digitalannons. I så fall vill vi ha in material så snart som möjligt så att vi
hinner skapa en annons samt skicka ut korrektur.
• Budskap - Rubrik, text, erbjudande
• Logo
• Bilder
• Kontaktuppgifter, t ex hemsida, facebook eller monterplats

SKICKA IN EGET MATERIAL
DIGITALT (SKÄRMAR)
• Video eller bild, 1920x1080
• Stillbildsversion (jpeg) i 1920x1080
• 72 dpi, RGB
• Filtyp .mp4, 25 fps i bokad längd.
• Senast onsdag 27 juli vill hi ha er annons

LEVERANS & KONTAKT
Skicka material till daniel@vastgard.se. Större filer kan med fördel Sprendas (www.sprend.com),
då till samma e-post.
Vid frågor, kontakta Daniel på daniel@vastgard.se eller 070-3330404
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