LOGO’S

EN GRAFISCH ARTWORK
Artwork op basis van vectoren (zoals Adobe
Illustrator-bestanden).
bestandsformaat:
embedding:

compressie:

AANLEVERSPECIFICATIES
VERSIE JUNI 2017

Voor het ontwikkelen van artwork dat bestemd is voor het
gebruik in de bioscoop, zoals de commercials van Local
Vision, is het van groot belang dat al het materiaal
waarmee gewerkt wordt van de hoogst mogelijke
kwaliteit is. Lees daarom, voordat u materiaal hiervoor
aanlevert, eerst deze specificaties goed door.

VIDEO-MATERIAAL
Videomateriaal dat word aangeleverd op een
te lage resolutie, met een te hoge compressie
of een verkeerd gebruikte codec (zoals vaak het geval is bij
MP4 of AVI) zal afgekeurd worden voor gebruik. Het liefst
al het videomateriaal 'uncompressed' aanleveren.
bestandsformaat:
resolutie:

frame rate:
codec/compressie:
title safety:

MOV
1998 x 1080 (2K)
of 1920 x 1080, mits een
blowup naar 2K (104%)
mogelijk is en hierna
alle teksten nog binnen
de title safety vallen.
24 FPS
uncompressed
industry standard (10%)

FOTO’S
Fotomateriaal altijd zo groot mogelijk (high-res)
aanleveren op een formaat waarmee deze fullscreen geplaatst kunnen worden.
Als richtlijn hanteren wij een minimum van:
resolutie en formaat:
1998 x 1080 pixels, 72dpi
bestandsformaat:
PSD, TIFF, JPG of PNG
Als u zelf foto’s gaat maken of laat maken kies dan voor de
hoogst mogelijke resolutie en kwaliteit. Lever de originele
afbeeldingen aan: niet verkleinen.
Graag ontvangen wij afbeeldingen op het maximaal
beschikbare formaat. Bij afbeeldingen die kleiner worden
aangeleverd zijn de mogelijkheden in gebruik beperkter.
Afbeeldingen kunnen om deze reden ook afgekeurd
worden voor gebruik.

AI, EPS of PDF
gebruikte foto’s high-res
plaatsen. Gebruikte lettertypes meeleveren als
OTF-font of teksten
omzetten naar contouren.
Embedded foto’s niet
comprimeren.

Het gebruik van logo’s aangeleverd in pixels is erg beperkt
en afhankelijk van de resolutie en het formaat waarin
deze bestanden aangeleverd worden. Te klein
aangeleverde logo’s kunnen vaak niet worden ingezet.

(WEB)ANIMATIE
Flash-bestanden (.FLA) kunnen aangeleverd
worden en omgebouwd worden naar een
commercial. Mits de content uit vectoren en/of high-res
afbeeldingen bestaat. SWF-bestanden worden niet
verwerkt.

NIET AANLEVEREN
Bestanden die wij voor de productie van
Local Vision niet kunnen inzetten:
- Audio.
- DCP (digital cinema package).
- FLV en SWF.
- foto- en videomateriaal gemaakt met
een mobiele telefoon of tablet.

BEELDRECHTEN
Wanneer u beeldmateriaal (foto’s, video’s en
illustraties) voor uw Local Vision-commercial
aanlevert dient u hiervan over de gebruiksrechten
te beschikken. Dit kan doordat u zelf het materiaal
gemaakt heeft of opdracht tot het maken hiervan
heeft gegeven. Ook kan er via internet allerlei
materiaal (af)gekocht worden voor commercieel
gebruik. Bij twijfel over de oorsprong keuren wij
materiaal af voor gebruik.

Voor meer informatie over deze aanleverspecificaties kunt u contact opnemen met:
Brouwer en Partners
Themar Troon | Afdeling Local Vision
Telefoon: 024 3812345 / 06 57587843
Materiaal aanleveren via:
localvision@brouwerenpartners.nl

