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RØDDING
BIO-REKLAME
LEVENDE REKLAME
STOR EFFEKT
Vi rammer din målgruppe!

LÆS MERE HER!

Produktion
Der er forskellige måder at tilvejebringe den reklame der skal vises på de store lærreder i Røding Bios 2
biografsale. Vi vil nedenstående redegøre for de forskellige løsningsmuligheder.
1. Du er i besiddelse af en reklame, som du har fået produceret tidligere, specifikt til formålet, eller
som du evt. selv har lavet. Hvis den overholder de formater og lydniveauer der er gældende for
Rødding Bio, kan den komme direkte på det store lærred.
2. En anden løsning kunne være at du havde nogle billeder, videomateriale, logo osv., som du gerne
ville have Rødding Bio‐reklame til at bearbejde til en færdig reklame. Vi kan tilføre materialet
animerede tekst og desuden få produceret et speak, så din reklame bliver mere spændende og
dynamisk at kigge på, men ud fra dine ønsker og tanker.
Rødding Bio‐reklame er egen lokal produktion, det er væsentlig billigere en et reklamebureau, og
hvis du mener at det lever op til dine forventninger, kan det være en god løsning for dig.
Har du ikke billedmateriale kan Rødding Bio‐reklame være dig behjælpelig med at producere dette.
Du får en samlet pris på produktionen inden vi går i gang, så du kender din økonomi.
3. En tredje løsningsmulighed er at få et reklamebureau til at producere din reklame. Kender du ikke
selv et bureau, er Rødding Bio‐reklame dig gerne behjælpelig med at finde et. Du taler herefter selv
videre med reklamebureauet, og når reklamen er klar, er vi parate til at hjælpe dig videre med det
praktiske for at komme på det store lærred (se punkt 1)
En færdig produceret Bio reklame kan ofte også benyttes i andre sammenhænge, eks. på skærme i
virksomheden, som en del af et indlæg/foredrag, på hjemmesiden, på ”reklamesøjler” i eksempelvis
Rødding Centret, motionscentre med flere. Derfor skal produktionsprisen i nogle tilfælde ses i et større
perspektiv.
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Rødding Bio‐reklame, et levende reklamevindue med mange muligheder

Visning
I Rødding Bio viser vi alle reklamer simultant på 2 lærreder, henholdsvis i sal 1 og 2.
Det er naturligvis op til dig at vurdere hvor lang en periode du ønsker at din reklame skal vises. Det kan
være 1, 3, 6, eller måske 12 måneder, men i Rødding Bio er det kunderne og dermed dig der bestemmer
perioden, så du kan købe en periode fra 1 dag og opefter.
Delt visning
Fleksibiliteten er også til stede i form af delt visning. Du kan eksempelvis købe reklametid i 6 måneder,
men du ønsker kun at vise reklamen i alle lige eller ulige måneder i løbet af året. Det kunne også være at du
havde fire forskellige reklamer, som du ønskede at vise i løbet af en købt reklameperiode.
Biografen kan hermed understøtte din virksomheds kampagne (udsalg, juletilbud, fødselsdag, Open by
night, kræmmermarked etc.)
Sluk mobilen reklame
Din virksomhed har muligheden for at præsentere ”sluk mobilen reklamen”, som er den sidste reklame der
vises inden filmen begynder. Det er en reklame der får en speciel opmærksomhed, og som kan laves med
et glimt i øjet –
der får publikum til at trække på smilebåndet og dermed får din virksomhed ekstra opmærksomhed.
Få en snak med os om din ide til en ”sluk mobilen reklame”

Visningspriser
Prisen for at få vist din reklame i Rødding Bio er gældende for 2 sale, og en forventet åbningstid på 363
dage årligt. Vi holder kun lukket den 24. og den 31. december, samt ved force majeure.
I biografen har du et publikum der modtager den information der kommer på lærredet, og som ikke
benytter reklamepausen til at lave kaffe. Du får dermed fuld valuta for dine investerede reklamekroner.
Rødding Bio er en ”gazelle virksomhed”, der vokser år for år, og det betyder at du som kunde i de fleste
tilfælde vil få mere eksponering end du faktisk har betalt for.
Priserne er sammensat så du nemt kan få et overblik over din reklameinvestering, og har vi ikke en tid eller
en periode der passer til din reklame ud fra skemaet, så beregner vi den hurtigt til dig.
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VISNINGSPRISER
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Alle ovennævnte priser er ekskl. moms.
Kontakt Rødding Bioreklame for yderligere information, og for aftale om din reklamevisning.
Carsten M. Karlsen – Tlf. 50 77 22 86, eller e‐mail ck@6630.dk
Publikum glæder sig til at se din reklame i biografen!

Kravspecifikation til færdigt materiale:
Video materialer lokalreklamer: Kodning: wmv Opløsning: 1280x720 pixel (16:9), 25 FPS
progressiv Bitrate 4 – 8 mips
Lyd materiale lokalreklamer: Kodning: PCM (wav)
Opløsning: 1500 til 2000 kbps. 2 kanal stereo Samplingsfrekvens: 48 Khz Lydniveau: - 12
dB Fast billedmateriale: Kodning JPG.
Opløsning: 1280x720 pixel @ 24 bit (16 mill. farver).
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