SCECYFIKACJA TECHNICZNA TV+
TWOJA REKLAMA W MIEJSCU SPRZEDAŻY

I. Pliki wideo do emisji w Telewizji Plus
Format WMV
Rozdzielczość: 720p lub 1080p
Kolor: RGB 24 bit
Prędkość klatek: 25 FPS
Bez przeplotu (progresywny)
Telewizja Plus dokonuje konwersji każdego formatu wideo w cenie kampanii. Wystarczy przesłać do nas plik
wideo lub umieścić go na naszym serwerze ( ftp.mediatime.pl login: mediatime_tvplus hasło: tvplus01 ). Plik
może też zostać udostępniony nam w inny proponowany sposób. Spot zostanie przez nas przekonwertowany
do formatu WMV z możliwie najwyższą jakością.

II. Pliki graficzne do produkcji spotów
Materiały reklamowe przesyłane do produkcji spotów reklamowych prosimy dostarczyć według poniższych
standardów.
1. Logotypy, plansze, projekty plakatów, gazetki reklamowe powinny być zapisane jako:
- pliki wektorowe - .ai wszystkie czcionki zmienione na krzywe lub dostarczone osobno
- pliki rastrowe - .psd .tiﬀ z zachowanymi warstwami, czcionki zrasteryzowane lub dostarczone osobno
2. Czcionki powinny być przekazane wraz z licencją na jednorazowe użycie.
3. Materiały wideo powinny być zapisane w rozdzielczości nie mniejszej niż 1280x720px (HDTV 720p), bez
przeplotu o prędkości klatek 25 fps.
4. Materiały zdjęciowe powinny być dostarczone w rozdzielczości minimum 1600x1200px, 72 dpi.

III. Terminy dostarczania plików:
Gotowe pliki wideo należy dostarczyć najpóźniej 1 dzień roboczy przed pierwszym dniem emisji.
Materiały graﬁczne przeznaczone do produkcji spotu należy dostarczyć najpóźniej 7 dni roboczych przed
pierwszym dniem emisji.

VI. Jak przygotować spot
Spot powinien być przygotowany estetycznie i czytelnie. Reklamy nie mogą zawierać elementów, które
zachęcają do aktów przemocy, treści dyskryminujących rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. Nie
mogą być realizowane w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub
artystycznym.
Podczas realizacji zdjęć ﬁlmowych należy uwzględnić przekątną ekranu 16/9 (obraz panoramiczny). Materiał
w innych proporcjach nie dopasuje się do ekranu i w efekcie obraz będzie obcięty lub z czarnymi pasami
(kaszetami) po lewej i prawej stronie ekranu.
W razie dodatkowych pytań dotyczących powyższych wskazówek pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem
plus@telewizjaplus.pl

