Festivaalin screenien mediakortti 2022
Tavoita kymmenet tuhannet kulttuurista, ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneet festivaalivieraat
mainostamalla Helsingin Suvilahdessa järjestettävän Maailma kylässä -festivaalin screeneillä. Screenit sijaitsevat
festivaalin päälavan vieressä sekä pääinfon yhteydessä.

MAINOSPAKETIT
Toistot
Materiaali näytetään pääinfon vieressä sijaitsevalla 10,1 m²:n
ja päälavan vieressä sijaitsevalla 21,6 m²:n jättiscreenillä
28.–29.5.2022 järjestettävän festivaalin aukioloaikojen aikana
vähintään 48 kertaa ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
Hinnat
20 sekunnin mainos x 48 toistoa 2 400 €
10 sekunnin mainos x 48 toistoa 1 600 €

AINEISTOVAATIMUKSET
Formaatit videomateriaalille
Kuvasuhde: anamorfinen 16:9 (laajakuva)
QuickTime (mov), h.264
Aineiston tulee olla äänetöntä.
Tiedostomuodot still-kuville
Kuvasuhde: anamorfinen 16:9 (laajakuva)
Tallennusmuoto: jpeg, png
RGB-värijärjestelmä, ei vektorigrafiikkaa tai CMYK-värijärjestelmää
Video- ja kuvakoot
1024 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080 tai 720 x 576 (anamorfinen)
Muita huomioita
Screenillä kuvan kaikilta reunoilta rajautuu pois noin
20 pikseliä, joten mitään oleellista ei kannata jättää kuvan
reunoille.
Fonttisuositus: Mahdollisimman paksuviivainen, esimerkiksi
Arial ja Verdana (mielellään lihavoituna)
Tekstin suositeltava vähimmäiskorkeus: 40 kuvapistettä
Esitysoikeudet ja vastuuvapaus
Mainostaja vastaa aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien
sekä tarvittavien tekijän-, patentti- ja muiden suojaoikeuksien hankkimisesta. Fingo pidättää itsellään oikeuden ilman
korvausvelvollisuutta mainosten esitysaikojen siirtämiseen
tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaa-

tivat. Fingo irtisanoo vastuun kolmannen osapuolen tekijänoikeusvaatimuksista, ja ensisijaisista käyttöoikeuksista, nämä
täytyy olla materiaalin tarjoajalla. Mainostaja on vastuussa
mainonnan sisällöstä. Mainoksissa on noudatettava lakeja,
asetuksia, mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä sekä kuluttaja-asiamiehen ja muiden viranomaisten määräyksiä.

AIKATAULUT JA AINEISTON TOIMITUS
Mainostilavaraukset: 30.3.2022 mennessä näytteilleasettajarekisterin kautta maailmakylassa.fi/naytteilleasettajille.
Aineiston toimitus: 27.4.2022 mennessä sähköpostitse:
noora.isomaki@fingo.fi. Mainosmateriaalin mukaan tulee
liittää mainoksen tuottajan nimi, lähettäjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Isokokoisen materiaalin voi toimittaa sähköisen linkin, esimerkiksi Dropboxin tai WeTransferin, kautta.
Peruutusehdot: Varattu ja sähköpostilla vahvistettu mainospaikka on oikeus peruuttaa 15.3.2022 saakka kuluitta. Mikäli
mainospaikka perutaan 16.3.–13.4.2022, laskutetaan 50 %
vahvistetusta myyntihinnasta. Tämän jälkeen perutuista
varauksista laskutetaan 100 %.
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