CAMPUS DIGITAL
SCREEN
NOWOCZESNA FORMA REKLAMY
I REKRUTACJI NA MONITORACH

FILM, PLAKAT LUB ANIMACJA
Reklama w grupie docelowej jaką są studenci osiągnęła właśnie
nowy wymiar. Nasze cyfrowe ekrany rozlokowane na uczelniach
oferują nowe podejście do grupy docelowej. Campus Digital Screen
(CDS) to nie tylko reklama, ale także medium informacyjne, służące
komunikacji wewnętrznej na uniwersytecie.
Reklama, która się porusza:
–
–
–
–
–
–
–

Przyciąga uwagę dzięki precyzyjnemu umiejscowieniu
w obszarach wejściowych i wykładowych
Wysoka i konsekwentnie pozytywna reakcja grupy docelowej
Krótkotrwałe użytkowanie
Możliwe wykorzystanie kodów QR i aplikacji AR
Doskonała wizualna prezentacja na ekranach 46-55"
Najwyższa możliwa jakość obrazu dzięki rozdzielczości Full HD
Nie tylko reklama, ale także medium informacyjne

Cena netto:

Od 150 zł / miesiąc*
* Szczegółowa cena zależna jest od ilości rezerwowanych nośników oraz czasu trwania kampanii.
Ceny mogą ulec zmianie, m.in. w zależności od dostępności nośników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZYGOTOWANIE
PLIKÓW

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Centralne sale audytoryjne i seminaryjne
Centralne obszary wejściowe i tranzytowe
Centralne strefy wejściowe głównych i biblioteki
Centralne wejścia do obiektów gastronomicznych (Stołówki,
kantyny, itp.)
Centrum karier
Obszary uniwersyteckich obiektów sportowych
Często uczęszczane sklepy kampusowe i studenckie
obiekty usługowe

1850 mm

Umiejscowienie

wysokość

–
–

Różne opcje wyboru (Lokalizacje, działy, okna czasowe, itp.)
Brak strat rozpraszania
Łatwa obsługa oraz dopasowanie zawartości dzięki
centralnej kontroli nad monitorami
Przynajmniej 10 wyświetleń na godzinę
Czas pracy: średnio 14 godzin (7:00 – 21:00)

960 mm

Twoje korzyści

540 mm

Film / animacja
Rozmiar:
Format:
Przestrzeń kolorów:
Częstotliwość klatki:

szerokość 1090 px
wysokość 1920 px
MOV, MP4, MPEG2
RGB
25 do 30

Plakat statyczny
Rozmiar:
Format:
Przestrzeń kolorów:

szerokość 1090 px
wysokość 1920 px
jpg, png, tiﬀ
RGB

Świadczymy usługi w zakresie projektowania
spotów oraz plakatów reklamowych.

705 mm
szerokość

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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