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Näyttävää, kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä
Kiinnostaako nykyaikainen, edullinen, huomioita herättävä ja ennen kaikkea tehokas
mainostila paraatipaikalla Porin kävelykadulla Eetunaukiolla? Ice Cream Housen kahdella LEDnäytöllä, yhteensä 11 m2, on nyt saatavilla mainostilaa sekä still- että liikkuvan kuvan
muodossa.
Näytöllä pyörivät mainokset tavoittavat päivittäin ohikulkevia ja lähellä liikkuvia kaupunkilaisia:
aina aamukuudesta iltaan klo 22 saakka. Iso näyttökoko yhdistettynä tarkkaan resoluutioon
sekä moderniin tekniikkaan mahdollistavat kirkkaat, selkeät ja huomiota herättävät kuvat,
jotka näkyvät pitkälle: sekä kirkkaassa päivänvalossa että pimeässä.
Mahdollisuudet ovat monipuoliset ja ratkaisut räätälöityjä - kuvan ja videon lisäksi, näytölle
saa esimerkiksi reaaliaikaista sisältöä. Mainoksesi, pituudeltaan 10 sekuntia (suositeltu pituus
ko. paikalla), pyörii näytöllä joka toinen minuutti, päivän aikana jopa 480 kertaa. Mainostilaa
saat ostaa haluamasi määrän tietylle ajankohdalle sekä aikavälille; mikäli siis haluat, että
sisältösi näkyy ohikulkijoille tiettyyn aikaan valittuna päivänä, on tämä täysin toteutettavissa

Aineisto-ohje
Materiaali tehdään resoluutiolla 72 dpi kokoon 576 x 324 px.
Valmiit mainokset lähetetään viimeistään kaksi arkipäivää ennen mainoksen ensimmäistä
lähetyspäivää sähköpostitse osoitteeseen info@icecreamhouse.fi. Aineisto lähetetään
oikeassa formaatissa; aihekenttään pyytäisimme merkitsemään “LED-mainos, aineisto,
yrityksen/henkilön nimi”.
Still-kuvat toimitetaan kuvatiedostoina jpg tai png; videot mp4 (suosittelemme käyttämään
h.264 koodekkia).
Vastuu mainoksen tekemisestä on asiakkaalla eikä esimerkiksi mainoksen valmistus sisälly
hintaan. Käytännönläheisiä ja hyväksi todettuja vinkkejä mainoksen tekemiseen, kuten värien,
fonttien ja kuvien käyttämiseen jaamme kuitenkin erittäin mielellämme (ks. myös ao. vinkit)

- LED-NÄYTTÖMAINONTA, ICE CREAM HOUSE -

Vilkaisumedia - käytännön vinkkejä
LED-näyttömainontaa voi kutsua ns. vilkaisumediaksi, sillä katsoja on useimmiten
liikkuvalla jalalla ja sisältöä katsotaan vain muutamien sekuntien ajan. Kävelykadulla ko.
paikalla Ice Cream Housen kulmalla, optimaalinen mainospituus on 10 sekuntia. Tehokas
ja katseita kääntävä mainos on selkeä ja ytimekäs: nopea hahmotus ja omaksuminen on
näin ollen mahdollista.

Muutamia vinkkejä mainoksen tekemiseen
Fontin on hyvä olla tarpeeksi iso, päätteetön sekä selkeä.
Katsomisetäisyys sekä käytettävissä oleva aika (10 sekuntia) on otettava huomioon.
Värien käytössä kannattaa olla tarkkana; suosittelemme esimerkiksi täysin puhtaan
valkoisen taustan välttämistä. Lähtökohtaisesti värikkäät ja vahvat mainokset
herättävät tehokkaasti huomiota.
Printtiin tyypillistä pikkutekstiä ei kannata käyttää: vain välttämätön teksti mukaan.
Tiivistä tekstit lyhyiksi ja ytimeikkäiksi.
Taustan ja fontin välinen kontrastin on mielellään oltava selkeä.
Kuvat, erityisesti kasvokuvat, toimivat hyvin näytöllä. Liian yksityiskohtaiset kuvat voivat
tosin helposti olla epäselviä ja niitä tulisikin välttää
Halutessasi voimme järjestää apua mainoksen tekoon.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta!
Ice Cream House, LED-näyttömainonta
info@icecreamhouse.fi
Emilia Kokkila: p. 044-5674230

