Aanmaken van de clip voor LED-schermen
-

-

De clip wordt aangemaakt door EWAL, op basis van de informatie die de klant aanlevert.

o Aan te leveren materiaal : teksten, grafische bestanden, power-point presentaties (te
converteren door ons naar mediaformaat).
Wij voorzien eerste programmatie van de clip (10 beelden)
o De clip bestaat uit een aantal beelden (tekst, logo of filmclip naargelang de mogelijkheden
van het scherm) die continu herhaald worden.
o In de meeste gevallen volstaan 10 beelden ruimschoots.
o Meestal worden de beelden 3 seconden lang geprojecteerd, zodat de totale clip om de 30
seconden herhaald wordt.
o Bij evenementen om informatie van sponsors te projecteren zijn vaak meer beelden nodig.
In dat geval kan een meerprijs gevraagd worden.

Richtlijnen en raadgevingen voor aan te leveren materiaal
-

Witte achtergronden zorgen voor een hoger stroomverbuik en mogelijk lichtvervuiling en hinder
voor buren en passanten. Opteer dus voor zwarte achtergronden en licht-kleurige teksten of logo’s
Veel flitsende beelden of teksten zijn misschien aantrekkelijk, maar kunnen hinderlijk zijn langs de
openbare weg. Overdrijf dus niet met animatie.
Probeer ervoor te zorgen dat je boodschap in 1 seconde gelezen kan worden : niet te veel tekst
tegelijkertijd op het scherm.
Algemene richtlijn is om elk beeld ongeveer 3 seconden te projecteren. Dit geeft de mensen de tijd
om de inhoud te lezen en geeft niet het gevoel dat er niets gebeurt op het scherm.
Kleine letters kunnen niet snel gelezen worden, dus beter minder tekst en groter lettertype
Zorg voor een goed contrast, dat zal de leesbaarheid ten goede komen
Wil je logo’s van sponsors tonen tijdens evenementen, kies dan eerder voor een scherm met
fotokwaliteit.
Lever tijdig het materiaal aan (één week voor plaatsing). Last minute wijzigingen kunnen extra
worden aangerekend.
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