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Iisalmen kaupungin markkinoinnin hallinnoimat kiinteästi asennetut medianäytöt sijaitsevat torilla,
Citymarketissa ja Prismassa. Lisäksi käytössämme on seudun tapahtumissa liikuteltava näyttö. Näillä
jokaisella näytöllä on oma soittolistansa, joilla hallitaan näyttöjen sisältöä. Torin soittolistan sisältö näkyy
myös Iisalmen kulttuurikeskuksen ja uimahallin näytöissä. Kaikki näytöt ovat pystynäyttöjä.
Soittolistan pituus on 120 sekuntia. Soittolistan dian näyttöaika on 3-15 sekuntia riippuen esitettävien diojen
kokonaismäärästä. Kaupungin markkinointi hallinnoi soittolistoja ja päättää niiden sisällöistä.
Mitä näytöissä esitetään
Näytöissä markkinoidaan Iisalmen kaupungin ja seudun ajankohtaisia tapahtumia.
Citymarketin ja Prisman näytöissä näytetään myös Pohjanmaan Lipputoimiston, Ticketmasterin sekä
kauppakeskusten sisältöjä.
Miten soittolistalle pääsee
Iisalmen kaupunki ja sen yhteistyökumppanit saavat maksutonta näkyvyyttä näissä näytöissä.
Kuka on yhteistyökumppani
Mm. Iisalmi ja tienoot –toimijat, Iiden ry, tapahtumatuen saajat, By Iisalmi yhteismarkkinointi sekä lisäksi
kulttuurin ja liikunnan yhteistyökumppanit.
Millainen materiaali näyttöihin
Tapahtuman mainoksen tulee olla kokoa 1080 x 1920 pixeliä, mielellään png (tai jpg) -formaatti. Mainos on
hyvä olla houkutteleva: väriä, kuva, selkeä otsikko, teksti ja tapahtumapäivämäärä sekä osoite, mistä saa
lisätietoa. Mainos toimitetaan sähköpostitse markkinointiin. Mainos pyritään pitämään esillä näytössä
kahden viikon ajan ennen tapahtumaa.
Mediasisältöjen tulee olla valmiita aineistoja ohjeiden mukaisesti toteutettuna ja toimitettuna sovittuun
päivämäärään mennessä. Emme vastaa myöhässä toimitettujen tai virheellisten sisältöjen näkyvyydestä,
emmekä järjestelmästä johtuvista teknisistä häiriöistä.
Liikuteltava näyttö
Liikuteltavaa näyttöä voidaan käyttää Iisalmen kaupungin ja sen yhteistyökumppanien tapahtumissa
vuosittaisen tapahtumalistauksen mukaisesti. Näytön kuljetuksesta, asennuksista ja turvallisuudesta on
vastuussa laitetta käyttävä taho. Mediasisällöstä vastaa laitetta käyttävä taho, soittolistaa hallinnoi kaupungin
markkinointi.
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Lisätietoa liikuteltavasta näytöstä
Näyttö 55”

Kuljetuslaatikko

korkeus: 123.8 cm, syvyys: 5.4 cm, leveys: 71.49 cm Paino:
17.5 kg

Teline
korkeus 180 cm, näytön korkeus telineessä valittavissa.

Järjestelmän kuljettamista varten on varattava tilava farmari- tai pakettiauto.
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Citymarket Iisalmi

Prisma Iisalmi

Yhteystiedot
Jarmo Miettinen
markkinointiasiantuntija
Iisalmen kaupunki
040 830 2681
jarmo.miettinen@iisalmi.fi

Iisalmen kaupunki pidättää oikeudet muutoksiin.
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