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Citrus Fitness digital er reklamespot på skærmene i Fitness centrene.  Citrus Fitness digital er reklamespot på skærmene i Fitness centrene.  

Skærmene er placeret i kredsløbs-området. Reklamen vises uden lyd. Skærmene er placeret i kredsløbs-området. Reklamen vises uden lyd. 

Fitness Digital giver visning på alle centrenes skærme, så annoncøren  Fitness Digital giver visning på alle centrenes skærme, så annoncøren  

sikres stor synlighed.sikres stor synlighed.

FORMAT: FORMAT: 1920x1080 PIXELS - 16:9 FORMAT1920x1080 PIXELS - 16:9 FORMAT

SPOTLÆNGDE: SPOTLÆNGDE: 20 SEKUNDER 20 SEKUNDER 

DEADLINE FOR MATERIALE: DEADLINE FOR MATERIALE: 5 ARBEJDSDAGE FØR KAMPAGNESTART5 ARBEJDSDAGE FØR KAMPAGNESTART

MATERIALE SENDES TIL: MATERIALE SENDES TIL: ME@CITRUSMEDIA.DK ME@CITRUSMEDIA.DK 

AUDIO: AUDIO: INGEN LYD INGEN LYD 

FILTYPE:FILTYPE:

H.264 Quicktime (.mov) i-frames (keyframe i alle frames) bitrate: 8 Mbps H.264 Quicktime (.mov) i-frames (keyframe i alle frames) bitrate: 8 Mbps 

(CBR) Alle film fil-typer modtages, men MPEG4 foretrækkes. (CBR) Alle film fil-typer modtages, men MPEG4 foretrækkes. 

GENERELTGENERELT

Al layout der vedrører Fitness-udstyr og kosttilskud skal godkendes af  Al layout der vedrører Fitness-udstyr og kosttilskud skal godkendes af  

citrusmedia inden levering af materiale. Billederne må ikke vise personer citrusmedia inden levering af materiale. Billederne må ikke vise personer 

med bare maver. Personerne skal være naturlige modeller.med bare maver. Personerne skal være naturlige modeller.

Materialet skal være af en høj og professionel kvalitet og må ikke indeholde Materialet skal være af en høj og professionel kvalitet og må ikke indeholde 

discount budskaber. Alt materiale skal overholde god markedsføringsskik og discount budskaber. Alt materiale skal overholde god markedsføringsskik og 

må ikke være stødende reklame, der negativt provokerer målgruppen. må ikke være stødende reklame, der negativt provokerer målgruppen. 
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