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Aanleverspecificaties
Aanleverspecificaties

De aangeleverde radiocommercials dienen te voldoen aan de algemene en technische voorwaarden van RTV Utrecht
Reclame B.V. en de uitgevaardigde voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame. Indien niet aan alle van deze
onderstaande voorwaarden is voldaan, behoudt RTV Utrecht Reclame B.V. zich het recht voor de aangeleverde
commercial te weigeren voor uitzending.

Voor het aanleveren van commercials bij RTV Utrecht gelden technische aanleverspecificaties welke nauwkeurig dienen
te worden opgevolgd. Wanneer aangeleverde commercials niet aan de aan de specificaties voldoen kunnen zij worden
afgewezen voor uitzending. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van onderstaande opgegeven aanleverspecificaties,
neemt u dan contact met ons op via e-mail naar reclame@rtvutrecht.nl of via telefoon op nummer 030 - 8 500 700.

Aanlever specificaties Radiocommercials Radio M Utrecht en Bingo FM Utrecht.

Commercials kunnen aangeleverd worden op Audio CD, CDrom en USBsticks, e-mail, FTPserver of dropbox.
Aanlevering per FTP heeft onze voorkeur.

Aanleverformaten:

Voorkeur:
* Wave uncompressed 48Khz, 16bits ref level -6 db full scale (voorkeur formaat)

Alternatief, mindere kwaliteit
* MPEG 1 layer 2.(.mp2) 256 KB 48 KHz -6 db full scale.
* Mpeg1 Layer 3 (mp3) 512 KB 48 KHz -6 db full scale.

Op uw aanlevermedium dienen de volgende gegevens te staan => Bedrijfsnaam - titel van de
commercial en aantal seconden.

Aanlever specificaties Televisiecommercials Regio TV Utrecht en U!Stad

Commercials dienen aangeleverd worden op Video DVD, DVDrom of USBsticks, FTPserver of dropbox. Aanlevering per
FTP heeft onze voorkeur.

Aanleverformaten:

Voorkeur:
http://www.utrechtreclame.nl
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* File Format -> AVI Video Stream, Codec DV/DVCAM 25Mbit 16:9 Anamorphic
* PAL Interlaced 25.000 fps
* Colorimetry -> 4:2:0
* Bottom Field first (lower field first)
* Audio Stream stereo PCM Wave 48KHz 16bits ref level -9 db full scale

Alternatief, mindere kwaliteit
MPEG 2 - video ( 25 fps - 8000 KB ) audio 48KHz 16bits ref level -9 db full scale beeldformaat: 16:9 Anamorphic
(Breedbeeldformaat zonder balken).

NB: Televisiecommercials die langer dan een jaar niet zijn ingezet worden automatisch uit ons digitale systeem
verwijderd. Wanneer deze opnieuw moeten worden uitgezonden, dienen zij wederom te worden aangeleverd volgens de
hierboven genoemde specificaties.

Aanleverspecificaties tekstTV commercials Regio TV Utrecht en U!Stad

Voor het aanleveren van tekstTV commercials op Regio TV Utrecht en U!Stad, gelden dezelfde
aanleverspecificaties als eerder beschreven bij de Full Motion commercials.

Formaten Bannering rtvutrecht.nl

Formaat afhankelijk van ingekochte ruimte:

Skyscraper 120 x 600 pixels
Full Banner 468 x 60 pixels
Medium Rectangle 300 x 250 pixels
Leaderboard 728 x 90 pixels

De banner dient aangeleverd te worden als Gifbestand
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