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GRAFIKRÅD
Grafikspecifikationer

Grafisk materiale skal sendes til sc@servisto.dk såfremt du ikke har
adgang til Servisto studio. Nedenstående tabel viser information om den
skærmtype, der skal udarbejdes
grafik til.

BEMÆRK!

Det oplyste format virker relativt lille, men dette
er det faktiske format

OBS!
Billeder skal sendes som .jpg-filer og simple
animationer som GIF-filer

Specifikationer for Hvass Krydset
Trailernavn

Format (b) x (h)

Opløsning

T6

480 x 240 pixels

72 ppi

Spørgsmål?
Kontakt Simone Christensen
Email: sc@servisto.dk
Tlf.: (+45) 20 27 19 54
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Råd til udarbejdelse af grafik
1

Tænk stort
Spottet skal typisk ses fra lang afstand - derfor vil små detaljer og lille
tekst ikke kunne ses tydeligt!

2

Skarpe og enkle budskaber
Hold det simpelt!
Det ideelle antal elementer i spottet er 2-3, da flere elementer vil virke
uoverskueligt.

3

Ingen hvide flader!
Modsat grafik til print, er store hvide flader på en LED-skærm et “no-go”.
Brug i stedet sort eller farvet baggrund!

4

Brug kontraster
Farver/nuancer, der minder meget om hinanden, kan være svære at
skelne imellem - brug derfor kontraster for at forbedre læsbarheden.

5

Del spottet op
Har du et budskab med meget information, er det typisk bedre at dele
spottet op i to individuelle spots, med samme tema/design.
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Fiktive eksempler på grafik
Don’t

For meget tekst
For lille tekst
Lys tekst på lys baggrund
For lidt kontrast
Uoverskueligt

Se listen over Danmarks natinalparker
på vores hjemmeside:
www.visitdenmark.dk

Oplev Danmarks nationalparker

I Danmarks nationalparker kan du opleve noget af landets smukkeste og
mest særprægede natur. Nationalparkerne er åbne for alle året rundt, og de
byder på mange aktivitetsmuligheder og oplevelser af både naturmæssig og
kulturel karakter.

Do

Mindre tekstfyld
Stor skriftstørrelse
Lys tekst på mørk baggrund
Kontrast
Overskuelighed (få elementer)
Skarpt og enkelt budskab

Oplev Danmarks
nationalparker
Se listen:
visitdenmark.dk
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Vi designer for dig!
Ønsker du at spare tid, og undgå at
komme til at lave reklamespots, som
designmæssigt ikke fungerer på
storskærm?
Vi kan hjælpe dig med at designe dine
spots, til en fast lav pris, som vi allerede
gør for mange af vores kunder.

Priser for grafisk arbejde:
395 kr i timen + moms
Ring og hør nærmere eller skriv til
vores grafiker:
20 27 19 54
sc@servisto.dk

