
NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV ZA ZUNANJE DIGITALNE ZASLONE

Na zunanjih digitalnih zaslonih so oglasi celozaslonski, s čimer je zagotovljena njihova velika opaznost.

Standardi

• Dolžina: 8 sekund
• Podprti video zapis: MP4
• Podprti video kodek: H.264
• PAR (Pixel Aspect Ratio): 1:1
• Kvaliteta video zapisa: 4.000 kbps; 25 fps

Ločljivosti

Osnovni ločljivosti, ki ju potrebujemo (za uporabo na vseh ekranih, z minimalnim odstopanjem pri ločljivosti na 
zaslonih) so 1.440 x 864 px, 1.440 x 1.152 px in 1.056 x 576 px.

Posamične ločljivosti zaslonov v Ljubljani in okolici:*

LJUBLJANA - BTC Aleja mladih (31,1 m2) in Celovška cesta - Tivoli (13,82 m2)
ločljivost: 720 x 432 px



LJUBLJANA - BTC Atlantis in Diamant (31,1 m2)
ločljivost: 720 x 432 px

LJUBLJANA - Šestica in Šubičeva ulica (18,43 m2)
ločljivost: 720 x 576 px

ni potrebna izdelava, če že obstaja kreativa 960 x 576 px ali 720 x 432 px



LJUBLJANA - Emonika (55,3 m2)
ločljivost: 1.440 x 864 px

LJUBLJANA - Celovška cesta - OZS (27,65 m2)
ločljivost: 864 x 720 px

LJUBLJANA - Dunajska cesta - GR (30,72 m2)
ločljivost: 400 x 304 px

LJUBLJANA - Tržaška cesta (44,24 m2)
ločljivost: 1.152 x 864 px

ni potrebna izdelava, če že obstaja kreativa 1,152 x 720 px - KP 



Brezovica (13,82 m2)
ločljivost: 720 x 432 px

Rudnik - Krožišče Supernova / E.Leclerc (16,5 m2)
ločljivost: 864 x 432 px

ne sme biti video oglas

Posamične ločljivosti zaslonov v Celju, Mariboru in Murski Soboti:*

CELJE – Mariborska cesta / smer A/C, Merkur 
 (11,8 m2) ločljivost: 640 x 512 px

CELJE – Mariborska cesta in Podjavorškova ulica / 
smer center Celja (18,8 m2) ločljivost: 768 x 384 px



MARIBOR – Titova cesta (iz smeri centra) (13,8 m2) 
ločljivost: 480 x 288 px

MURSKA SOBOTA – Krožišče pri BTC (24,57 m2)
ločljivost: 640 x 384 px

MARIBOR – Europark (44,2 m2)
ločljivost: 768 x 576 px

MARIBOR – Titova cesta (OZS) (19,66 m2)
ločljivost: 512 x 384 px



KOPER - Stadion Bonifika (36,86 m2)
ločljivost: 1.152 x 720 px

KOPER - Krožišče Bonifika (27 m2)
ločljivost: 1.056 x 576 px

Posamične ločljivosti zaslonov v Kopru in Novi Gorici:*

ne sme biti video oglas ne sme biti video oglas

MURSKA SOBOTA – Dvorec Rakičan (7,4 m2)
ločljivost: 384 x 192 px



NOVA GORICA - Erjavčeva ulica (11,1 m2)
ločljivost: 384 x 288 px

*(pri posamičnih zakupih ali ob želji za popolno ujemanje ločljivosti na zaslonih).

KOPER - Severna obvoznica (27 m2)
ločljivost: 1.056 x 576 px

KOPER - Krožišče pri tržnici (14,74 m2)
ločljivost: 768 x 432 px

ne sme biti video oglas ne sme biti video oglas


