
Tee vaikuttavaa ulkomainontaa led-taululle optimoidun 
mainoksen avulla! Led-valomainos näkyy taululla parhaiten 

noudattamalla seuraavia aineisto-ohjeita:.

Led-mainostaulun tekniset tiedot
• Näytöt ovat päällä ympäri vuorokauden

• mainos toistuu taulussa vähintään 30 sekunnin välein

• kaksipuolinen P6 LED -taulu 2 x 13,824 m2

• toinen taulu kirkkaampi 7000 cd/m2

• kunkin näyttöpinnan koko on 4,80 m x 2,88 m

• taulujen tarkkuus 800 * 480 pikseliä.

Mainostajan muistilista
• Tarkista, että aineistossasi on oikea kuvasuhde, jotta ruudun  
 reunoihin ei jää tyhjää tilaa.

• Tee mainokseen tulevat kuvat ja tekstit riittävän     
 suurikokoisiksi, jotta ne näkyvät ohi ajaviin autoihin yhdellä vilkaisulla.

• Valitse helppolukuinen fontti ja käytä tekstin lihavointia.

• Pidä mainoslause tiiviinä, mieluiten noin 7 sanan mittaisena.

• Keskitä teksti, niin se on helpompi lukea kuin toiseen reunaan  
 tasattu teksti.

• Käytä värejä, niin erotut paremmin.

• Vältä valkoista taustaväriä, se haittaa kirkkautensa vuoksi  
 tekstin luettavuutta.

• Katso valmista mainosaineistoa ensin tietokoneen näytöltä  
 kolmen metrin etäisyydeltä, jotta saat käsityksen mainoksen    
 näkyvyydestä autosta katsottuna. Jos et näe sisältöä kunnolla,    
 tekstin kokoa pitää suurentaa.

LED-MAINOSTAULUN
AINEISTO-OHJE



Aineiston vaatimukset ja näyttökerrat
Mainostaululla näytettävä aineisto on still-kuvaa. Taululle tulevaa 
mainosta näytetään kerralla 6 sekunnin ajan. Yksi mainos toistuu led-
taululla noin 2880 kertaa vuorokaudessa ja kahdella puolella 5760 
kertaa.

Näytössä oleva kuvasignaalia käsittelevä tietokone skaalaa kuvan 
oikeaksi näytölle. Isompi resoluutio helpottaa näyttävän kuvan 
luomista.

Kuva-aineisto:
• Koko: 1600 x 960 pikseliä
• Kesto: 6 sekuntia
• Resoluutio: 300 DPI
• Värit: RGB
• Aineistomuoto: .JPG tai .PNG

Aineiston toimitus
Mainostaululle tuleva aineisto tulee toimittaa meille viimeistään  
kolme arkipäivää ennen mainoksen aloitusta. Mainos voidaan aloittaa  
kolmen arkipäivän kuluessa mainospaikan varauksesta.

Lähetä valmis aineisto sähköpostitse osoitteeseen: 
myynti@mn-markkinointi.fi

LISÄTIEDOT:
Mikko Nuoranen
Puhelin 0500 498 183
mikko.nuoranen@mn-markkinointi.fi

TARVITSETKO APUA MAINOKSEN SUUNNITTELUUN?  
Mainostoimisto Ampersand Design Oy valmistaa led-taululle  
sopivan aineiston toiveidesi mukaan! Hinta: 1 mainos = 120 € + alv.  
Lähetä aineistot osoitteeseen: info@ampersand.fi


