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LED Impact är Load Up Norths 
största annonsytor!

Mått och priser
3 LED-skärmar à 10 m2 (4 x 2,5 m).
Nytt för i år är det liggande formatet 
som är optimalt för visning av film.
Mer information om formatet hittar 
du på nästa sida.

60 visningar/timme ................ 6 900:-
Annonsproduktion ............. från 990:-

Vill du veta mer?
Joakim Cederquist
Sales Manager
joakim.cederquist@digitalposter.se
070-612 48 74

I samarbete med Nolia AB vill vi erbjuda dig som utställare på  
Load Up North chansen att sticka ut från mängden. Hur? Genom 
att synas på områdets största digitala annonsytor!

Vi erbjuder annonsplats under mässdagarna 29–31 augusti 2019. 
Behöver du hjälp att utforma ditt budskap skapar vi er annons till ett 
förmånligt pris. Du väljer om du vill ha video eller stilla material.  
Du kan byta annons varje dag för att informera om vad som händer 
i montern eller använda en och samma kampanj för hela mässan.

Tre stycken LED Impact finns på positioner med hög exponering 
och stort publikflöde, vid  bland annat entré och restaurang. Locka 
besökarna till just din monter genom att synas på rätt plats!
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Materialspecifikation

VI SKAPAR DIN ANNONS

Format
832x520 pixlar, liggande format. Standardlängd 
för annonser är 5 sekunder. Skärmen kan visa 
foton, text, grafik och filmer.

Logotyp
Om möjligt önskar vi logotyp i vektorformat 
(.eps, .ai, .pdf ). Om det inte finns tillgängligt går 
det även bra med andra bildformat förutsatt att 
logotypen är högupplöst (ca 1000x1000 pixlar).

Bilder
Om du vill använda bilder i din annons måste 
dessa vara högupplösta. Om möjligt önskar vi 
bilder som är 1600x1200 pixlar eller större.

Filmer
All video i annonsen skickas i HD, mellan 
1024x576 och 1920x1080. Vi föredrar filtyperna 
.mov (Quicktime) och .mp4. Vi tar även emot 
andra filtyper. 

DU SKAPAR DIN ANNONS

Följande information gäller endast om du väljer 
att leverera en färdig annons eller layout.

Format färdig layout
Om ni väljer att skapa egen layout ska denna 
levereras som .pdf eller .psd, format 832x520 
pixlar. Färgläge RGB, 72 dpi. Om ni vill ha en 
helt stilla annons utan animering kan ni även 
skicka som filtyp .jpg.

Format färdig video-annons
Om ni skapar egen video ska denna levereras 
som .mp4. Format 832x520 pixlar. Square pix-
els, 25 fps, annonslängd 5 sekunder. Inget ljud.

Rekommendationer
Läsbart avstånd till betraktaren är 3–50 meter. 
Rekommenderad rubrikstorlek är 40–60 pt, 
minsta textstorlek 24 pt (vid 72 dpi). Tänk på att 
använda hög kontrast i din annons för att öka 
synligheten.

Leverans
Skicka ditt material till material@digitalposter.se senast 12 augusti 2019 (eller 23 augusti om 

ni lämnar in en färdig annons). Stora filer kan även levereras via WeTransfer (www.wetransfer.
com) eller motsvarande, ange då material@digitalposter.se som mottagare.

Frågor om material
Vänligen kontakta Maria Löfgren på 090-12 48 78 eller material@digitalposter.se


