V i e w N et S P OT

INFOSKÆRMEN PÅ ØRBÆKVEJ TIL BYENS KULTUR OG HANDEL
PÅ INFOSKÆRMEN FÅR DIT BUDSKAB NYT LIV.
Det direkte lys, farverne og de hyppige skift, skaber opmærksomhed, fanger kundernes
interesse og vækker deres nysgerrighed.
Du bliver set og husket, og skærmen bliver et positivt element i byen, med aktuelle tilbud og
relevant information.

VIEWNET SPOT GØR DET LET FOR DIG
Vi tilbyder en række muligheder, og har en
løsning så du kan få dit budskab ud til
tiden, uden at skulle spekulere på
tekniske detaljer.
Vi kan fremstille et spot, baseret på dit
eget grafiske materiale, tilpasse og sætte
dit spot på skærmen, samt skifte og
opdatere dit spot efter aftale.

Har du et færdigt spot, kontrollerer vi, at
det er egnet til skærmen, sætter dit spot
på skærmen, samt skifter og opdaterer dit
spot efter aftale.
Begge løsninger er til fast pris.
Vil du bruge det samme spot, en
skabelon, med forskellig tekst fra gang til
gang, har vi også en løsning på det.

R in g e H an de ls s t an ds fo ren i ng

DET LET FOR DIG
SÅDAN BRUGER DU VIEWNET SPOT
SÅDAN GØR DU
Du indsender billedmateriale, logo og tekst samt oplysning om skrifttype.
Udfra det tilsendte materiale, og en aftale om hvordan spottet skal se ud, fremstiller vi dit spot.
Efter korrektur sætter vi det på skærmen til den aftalte tid, og udskifter som ønsket.
KRAV TIL INDHOLDET
Kunden ser dit spot på afstand og i relativt kort tid. Derfor er det vigtigt, at begrænse
mængden af information, og antallet af elementer på skærmen. Vi hjælper dig med at finde det
rette udtryk.
For den bedste billedkvalitet og det mindste strømforbrug, anbefaler vi en farvet baggrund
med lys tekst. Større flader med graduerede farver er glimrende, mens ensfarvede flader egner
sig mindre godt. Kontrastrige billeder med et enkelt indhold er som skabt til mediet.
Vi anbefaler 864x576 pixels i jpeg eller png format for bedste kvalitet.
STATISKE SPOTS
Et statisk spot svarer til en trykt plakat, men er tilpasset skærmen, så billede og tekst
præsenterer sig på den bedste måde, og med det mindst mulige energiforbrug.
ANIMEREDE SPOTS
Et animeret spot har et eller flere elementer i bevægelse, Med det kan du fange
borgerens opmærksomhed på en ny og spændende måde. Animationen skaber liv på
skærmen og giver dit spot mere blikfang.
RÅD TIL INDHOLDET
Kunden får den første information på lang afstand, og derefter detaljerne i takt med at
afstanden mindskes. Et spot med et godt blikfang, derefter fokus på budskabet, og så stedet,
vil give den bedste eﬀekt.
Lange tekster og mange informationer er ikke godt. Skær ned til kernen, så kunderne husker
det vigtigste.
RABATKORT
Med et rabatkort, betaler du forud for et antal klip, altså et antal gange du kan få sat et færdigt
spot på skærmen. På din ordrebekræftelse, kan du altid se hvor mange klip du har brugt, og
hvor mange du har tilbage. Kortet skal bruges indenfor 1 år. Du kan planlægge hvor ofte du
skifter spot, og vælge den løsning der giver dig den bedste pris.
KONTAKT
Tel: 22 78 93 05
Mail: spot@viewnet.dk

HVEM KAN ANNONCERE PÅ INFOSTANDEREN?
1. Alle medlemmer af Ringe Handelsstandsforening.
2. Faaborg-Midtfyn Kommune kan markedsføre kommunale kampagner, og kultur- musikog sportsbegivenheder der foregår i kommunen.
3. Folkeoplysende godkendte foreninger. Foreninger og klubber som er godkendt efter
folkeoplysningsloven har, hvis der er plads til det, mulighed for 1 gratis spot om året.
Dette spot kan eventuelt bruges til et åbent hus arrangement eller et andet
arrangement, hvor foreningen eller klubben ønsker at profilere sig. Dette spot vises i en
uge, og denne visning er gratis dog skal der betales for produktion og vi anbefaler at
bruge ViewNet SPOT, eller en anden en professionel grafiker. Efterfølgende spots
betales der for.
4. Sportsforeninger og -klubber der spiller på divisions-niveau eller højt svarende hertil,
har, hvis der er plads til det, mulighed for plads på informationsstanderen til alle kampe,
der foregår på hjemmebane.
5. Foredrag, arrangerer du et foredrag med et kendt ansigt, tilbyder vi også plads på
informationsstanderen. Definition af det kendte ansigt er, at foredragsholderen skal være
kendt fra landsdækkende medier.
Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte formand
Jesper Schmidt Larsen, Tlf. 62 62 49 99.
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PRISER
Fremstilling af spot, med en korrektur, inklusiv håndtering. Du stiller baggrund, logo og
tekst til rådighed.
Statisk spot, basispris
Animeret spot
Ændring af tekst på spot ved fast design

900,1400,600,-

Håndtering af spot. Vi sætter dit spot på skærmen og tager det ned igen efter aftale
1 stk.

475,-

Rabatkort til håndtering. Pris når du leverer et færdigt spot. Vi kontrollerer format og
indhold, sætter det på skærmen og tager det ned igen efter aftale.
Rabatkort med 10 klip á 300,-

3000,-

Rabatkort med 15 klip á 250,-

3750,-

Rabatkort med 30 klip á 150,-

4500,-

Betaling for skærmtid.
1 uge

300,-

1 måned

1000,-

3 måneder

2500,-

Deadline: 5 arbejdsdage før opsætning på skærmen.
Spottet vises fra midnat søndag til midnat følgende søndag, medmindre andet aftales.
Alle priser er i kroner og ekskl. moms

SKÆRMTID
Skærmtiden er den ‘husleje’ du betaler for at have dit spot på skærmen. På din ordrebekræftelse, kan du se hvilket tidsrum du har betalt for og se hvornår det er tid at bestille
igen.
Skærmtiden tilfalder Ringe Handelsstandsforening, men afregnes gennem ViewNet SPOT.

