Tekniske spesifikasjoner
Her kan du lese om hvordan vi vil motta din ferdige reklame.
Media Direct Norge har også mulighet til å produsere reklamen for deg. Les mer om
dette på vår nettside.
Stills for digital fremvisning
For å oppnå best mulig kvalitet leveres ferdig digital fil i formatet B1998xH1080 punkter,
med oppløsning på 72dpi. Bildet skal være i RGB farger og uten passmerker. Vi ønsker
helst ferdig bilde levert som JPEG, TARGA, TIFF, PSD, PDF eller EPS for PC. Husk og
ikke legg logo og tekst helt ytterst i kanten av bildet. La det være rom for en liten marg,
slik at alt blir synlig i tilfelle en liten forskyvning på bildet.
Animasjon/Lokalfilm/Riksreklame
For å oppnå best mulig kvalitet leveres ferdig film i 2K, som er 1998x1080 pixler. Vi tar
også imot full HD (1920x1080). Her vil det komme en liten svart marg på begge sider.
Denne vil ikke være synlig, siden det er svart på utsiden av lerretet. Dette er fordi Full
HD ikke benytter hele bredden som 2K byr på.
Vi kan motta ferdig film levert som TIFF/TARGA sekvens med separerte lydfiler. Lyden
bør være mikset til en god dynamisk 5.1 surround eller stereo miks, med en sample rate
på minimum 44,1kHz, i 16bit eller høyere. Lyden bør være mikset til SAWA sine anbefalinger for reklame på kino som er LEQ82. Limitert lydmikser fraråder vi å bruke, siden
dette vil svekke lydbildet betraktelig.
Ved levering av andre formater som WMV, MOV eller MPEG bør filformatet være med
standard kodek, som kjører med 24fps (bilder pr. sekund, PAL), bit rate på 10.000kbps
eller mer, og uten letterbox. Filmen vil bli vist via en projektor, derfor trengs det ingen «fields» (no fields, progressive scan). Husk å ikke legge logo og tekst helt ytterst i
kanten av bildet. La det være rom for en liten marg, slik at alt blir synlig i tilfelle en liten
forskyvning på bildet.
Viktig!!!
Filtyper som: ppt (Power Point Dokument), doc (Word dokument), gif, swf (Flash filer)
eller pub (Publisher dokument) kan ikke benyttes. Ta kontakt med oss dersom du lurer
på om vi kan hjelpe dere.
Vi tar ikke imot ferdige DCP-pakker
Vi har ansvar for all reklame vi distribuerer er i topp kvalitet. Derfor lager vi DCP med
vår egen DCP-konverterer som er laget spesielt til de kinoene vi leverer reklame til.
Levering
Se vår nettside (mdn.no/produksjon)
Ta ellers kontakt med Kjetil om det er noen spørsmål på tlf. 991 56 453.

