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Aanleveren designs analoog
Opmaak

Drukwerk direct aanleveren

Abri
Formaat poster: 118,5 cm x 175 cm
Zichtbaar oppervlak: 114 cm x 170 cm

Materiaal
135-150 grams mat gestreken papier, speciaal
diffuus voor lichtbakken.

Houd er rekening mee dat je teksten ruim binnen
het zichtbaar oppervlak blijven.

Tegendruk
Tegendruk heeft de voorkeur, tenzij digitaal geprint.
Tegendruk is niet nodig bij Education Media.

Education Media - VO/MBO
Formaat poster: 84,1 cm x 118,9 cm (A0-formaat)
Zichtbaar oppervlak: 78,1 cm x 112,9 cm

Reservemateriaal
20% reservemateriaal

Education Media - HBO/WO
Formaat poster: 118,5 cm x 175 cm (Abri-formaat)
Zichtbaar oppervlak: 114 cm x 171 cm

Aanleveren
Verzend het materiaal uiterlijk twee weken voor
aanvang van je campagne plano op pallet naar:

Op scholen zijn designs met seksueel getinte
elementen of ongezonde voeding niet toegestaan.

Outdoor Furniture Nederland
Referentie: CCNL + adverteerder + ordernummer
De Ooyen 25
4191 PB Geldermalsen

Design aanleveren voor
drukwerk
Bestandsformaat
- PDF (1.4 of hoger) van maximaal 50 MB
- 5 mm marge inclusief snijtekens
- 200 DPI met CMYK-kleuren
Aanleveren
Upload je design drie weken voor aanvang van
je campagne via www.clearchannel.nl/upload.

Maak duidelijk onderscheid als je meerdere
designs aanlevert.

Aanleveren designs digitaal
Opmaak
Resolutie
1080 x 1920 pixels (bxh)
Static design
JPG / PNG - max 10 MB / RGB kleuren
Full motion design *
MP4 / H246 / 25fps / max 12.0 mbit/s
Adaptive advertising
Adaptive designs met gebruik van online databronnen is mogelijk op alle schermen,
je levert dan je design aan als HTML5 web package.
Beoordeling
Digitale designs worden voor aanvang van je campagne beoordeeld door Clear Channel.

Aanleveren

Upload je design 72 uur voor aanvang van je campagne via www.clearchannel.nl/upload.
* Op een aantal schermen is alleen een static design mogelijk.
** Bij het aanleveren van designs voor het City Live netwerk in ieder geval een static design aanleveren.
Duur slot

Static design

Full motion design

City Live

10 sec

Ja

Deels **

City Live XL

6 sec

Ja

Nee

Gym Live

10 sec

Ja

Ja

Inner City Live

10 sec

Ja

Ja

Education Live

10 sec

Ja

Ja
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