ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RELÓGIO DIGITAL - RIO DE JANEIRO - CURITIBA E PORTO ALEGRE
Informações de Mídia

Spot
Duração da inserção: 10 segundos.
Número de inserções um 1 loop: 5+1 de Informação.
Campanhas por Loop: 1X10 em um loop de 60 segundos

Arquivo Estático
Proporção de tela: 2:3
Resolução de tela: 400 (L) x 600 (A) pixels
Distância de Visão Ideal: 10 metros
Tecnologia da Tela: LED SMD FULL COLOR
Formato do arquivo: .JPG / .PNG (cores RGB )
Tamanho máximo de arquivo: 500 KB

Arquivo com Movimento
Proporção de tela: 2:3
Resolução de tela: 400 (L) x 600 (A) pixels
Distância de Visão Ideal: 10 metros
Tecnologia da Tela: LED SMD FULL COLOR
Formato do arquivo: .SWF | .MOV | .MP4
Tamanho máximo de arquivo: 5MB
Áudio: Sem áudio
Duração da Publicidade: 10 segundos
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Orientações

Textos grandes

A simplicidade é a chave para criar um otimo
projeto out-of-home.

Negrito, sem serifa

Projetos ao ar livre devem ser simples, claros e de fácil leitura.

Embora muito semelhantes, há diversas
variações do design digital para o tradicional
Out-of- Home. Com isso em mente, aqui estão
as diretrizes recomendadas pela Clear Channel
para a criação de peças digitais.

Use sempre fontes grandes e legíveis, linhas finas podem desaparecer.
Evite fontes decorativas, itálicas ou com serifa. Como regra geral, maiúsculas e minúsculas
sem serifa fornecem melhor legibilidade.
Ao projetar peças digitais ao ar livre, é altamente recomendável adicionar um fino contorno
escuro ou sombra ao redor do texto para separá-lo do fundo.

Foco em uma mensagem ou ideia
Simplifique tudo. Não apresente uma mensagem complexa ou várias imagens.
O público precisa a reconhecer a marca. A melhor mídia exterior reduz a complexidade da
mensagem e enfatiza seus elementos essenciais.

Cor
Use somente os arquivos de cores RGB para
monitores digitais.
Como é feito para websites, TVs ou monitores.

Objetividade

Use cores fortes e brilhantes
Cores complementares , como vermelho e
verde, não são legíveis juntas, pois têm valores
similares. Contrastantes e combinações de
cores funcionam melhor para projetos ao ar livre
em grandes distâncias.

Use no máximo dez palavras em toda peça - incluindo o logotipo / produto - slogan.
Mantenha as palavras curtas para uma compreensão mais rápida.

Design de alto contraste
Forte contraste tanto em matiz e valor são essenciais para a criação de uma boa digital outof-home .

A melhor imagem

COLOQUE OBJETOS EM ESPAÇOS 3D

LUZ
AltoCONTRASTE

NEGRITO

Pegue um pequeno objeto e torne-o grande ( como um relógio ) ao invés de um objeto grande
tentando torná-lo pequeno (como um edifício). Evite o uso de paisagens ou cenas complexas
. Recomendamos três elementos visuais ou menos no total. Por exemplo: uma imagem, um
logotipo e uma manchete.
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Restrições
-Conter filmes fora dos padrões especificados
em Informações de Mídia;
-Conteúdo semelhante a qualquer placa ou
sinal de trânsito;
-Ser contrastadas de maneira pertubadora para
um motorista ou pedestre.

Vantagens
-Alterações ilimitadas;
-Atualizações dinâmicas e transmissões em
tempo real;
-Localização específica;
-Interação imediata com redes sociais.

Aprovação e regulamentos
Deve ser aprovado pela Clear Channel.

O material deverá ser enviado para play@clearchannel.com.br ou via
WeTransfer ou outro site que possibilite o download.
Além do arquivo dinâmico, é necessário o envio de um arquivo estático
referente ao arquivo dinâmico, como story boards ou alguns frames da
animação.

