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AKTUÁLIS MEGJELENÉSI HELYEINK A
SZTE SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT
INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN:
Szeged Városi I.sz. Rendelőintézet (a régi SZTK)

Helyszín:
Elhelyezés:
Nyitva tartás:
Üzemidő:
Megjelenés:
Látogatók:
Célcsoport:

Szeged, Tisza L. krt. 97. Szeged legnagyobb járóbeteg-rendelője.
az intézet legforgalmasabb helyén, a bejáratnál elhelyezve.
minden hétköznap, átlagosan 25 nap/hó.
a teljes nyitvatartási idő alatt, a havi üzemidő 269 óra.
átlagosan havi 3.000-4.300 megjelenés.
átlagosan havi 40-50 ezer fő (Szeged Városi Rendelőintézet adatai).
fiatal felnőttek (25-35 év), felnőttek (35-55 év), idősek (55 év felett).

SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Helyszín:
Elhelyezés:
Nyitva tartás:
Üzemidő:
Megjelenés:
Látogatók:
Célcsoport:

Szeged, Semmelweis u. 1. Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.
a várakozó páciensekkel szemben, az ajtó felett.
minden hétköznap.
a teljes nyitvatartási idő alatt, havi üzemidő: 321 óra.
spotok ismétlődési száma átlagosan 2.500-3.000 megjelenés havonta.
átlagosan havi 4.400 fő.
fiatal felnőttek (18-35 év), felnőttek (35-60 év).

A személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében a helyszíneket szándékosan mutatjuk látogatók nélkül.
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VÁLASZTHATÓ MEGJELENÉSI FORMÁK
30 mp-es megjelenés
Részletes, sokat mondó tartalom, sok képpel. Kereskedelmi rádiókban, televíziókban is
használt klasszikus spothosszúság. Üzenjen Ügyfeleinek, Partnereinek! Mondja el részletesen
és mutassa meg mozgó képekkel is, mi az, amit Ön tud a legjobban.
20 mp-es megjelenés
Információ és lehetőség. Ne mondjon se sokat, se keveset! Mindig az optimális a legjobb
megoldás! Ismertesse partnereivel a fontos információkat, hatékonyan és látványosan! Ajánlja
ügyfelei figyelmébe legújabb akcióját!
10 mp-es megjelenés
Gyors, tömör, hatékony akciós üzenet. A legfontosabb üzenetek költséghatékony
megjelenítéséhez ajánljuk 10 mp-es spotunkat. A jól megtervezett logó, cégér nagyon sok
mindent elárul vállalkozásáról és tevékenységéről. Ez az a jel, amiről felismerik, azonosítják,
majd felidézik cégét.

SUGÁRZÁS DÍJA
30mp/ 3 DP/ hó

39.000,- Ft

20mp/ 3 DP/ hó

26.000,- Ft

10mp/ 3 DP/ hó

13.000,- Ft

Garantált megjelenési szám óránként egy darab Digitális Plakáton (DP): 6 db.
A sugárzás díja nem tartalmazza a reklám-animáció gyártását.
Ajánlatunkban szereplő áraink ÁFA nélkül értendők.
Amennyiben a Klinikai Központ intézményrendszerén kívüli digitális megjelenés is érdekli,
kérésre teljes körű tájékoztatást adunk.

TOVÁBBI ELÉRHETŐ KEDVEZMÉNYEK:
Negyed éves, fél éves és egész éves megrendelés esetén külön ajánlattal várjuk Önt!
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FORMÁTUM-LEÍRÁS
Általános technikai információk spot gyártásához.
Felbontás:
852 x 448 pixel vagy 1024 x 538 pixel (Nem 16:9-es képarány!)
Fps (kép/másodperc):
25 fps
File méret:
10-15 MB, maximum 25 MB
A megjelenés hossza:
10 – 20 - 30 mp.
Logó spotba illesztéshez:
vektor grafikus:
-

formátum: pdf, ai, eps
szövegek görbévé alakítva

-

formátum: psd, png, jpg
felbontás: 300 dpi

pixel grafikus:

Beilleszteni kívánt fotók felbontása:
1280 x 1024 vagy ennél nagyobb (kisebb felbontás esetén nem tudjuk
garantálni az animáció kifogástalan minőségét)
Készre szerkesztett spothoz szükséges egyéb információk:
Megjelenés formátuma:
Divx, avi, mov (javasolt a mov export mpeg4 tömörítéssel)
A reklámfilmekhez hangot nem játszunk le!

TECHNIKAI RÉSZLETEK, ÁRAJÁNLAT REKLÁM-ANIMÁCIÓ
GYÁRTÁSÁRA
Csomag Animáció
neve
időtartama

Tartalma

Animálás

Módosítási
lehetőség

Leadási
határidő

Ár

(anyagleadástól
számítva)

(Ft/ db)

Mini

10-30mp

2-3 mondatos
szöveges
tartalom, 2-3 kép

egyszerű
mozgatási effekt

egyszeri
alkalom

3 munkanap

8.000,-

Normál

10-30mp

3-5 mondatos
szöveges
tartalom, 3-6 kép

összetettebb
mozgatási
effektek

max. 3 alkalom

5 munkanap

16.000,-

Maxi

10-30mp

egyéni ötletek
alapján szöveges
tartalom, képek

látványos
effektek

max. 5 alkalom

8 munkanap

32.000,-

