
SPECYFIKACJE MATERIAŁY KINO NA LEŻAKACH 
 
 

1. Specyfikacja do leżaków MONO-BRANDOWYCH 
 
Nadruk cyfrowy: EPS, AI 250-300 dpi 
 
Projekt przygotowany według specyfikacji oraz załączonego wykrojnika 
 
Rozmiar tkaniny: 
Tkanina na leżak bez podłokietnika: Rozmiar materiału – 125x46,5 cm 
Materiał po uszyciu – 105x43,5 cm 
Obszar, na którym nie występują nitki, obszycia, łączenia materiału – 91x42 cm 
 
 
 

2. Spot na ekran 
 
OBRAZ:   
1998x1080, 1920x1080 – kaszeta, w 24 kl./s.  
 
DŹWIĘK:   
zmiksowane kanały 5.1 (preferowany) lub ścieżka 2.0; maksymalny dźwięk 82leq(M)   
 
OBOWIĄZKOWY PLIK REFERENCYJNY: 
File Format: MPG, MP4 Video Size: 1920x1080 Frame Rate: 24.00fps  Sound 5.1 lub 2.0  
 
Paczka musi zawierać 6 plików (2 mxf – obraz i dźwięk oraz 4 – xml). Należy zastosować się  
do konwencji nazewnictwa DCP (przykład: http://static.kinofreund.com/dcnt/#expert) – większość 
programów do produkcji DCP pozwala na ich automatyczne generowanie. Prosimy o oznaczenie rodzaju 
pliku jako „reklamy” (Advertisement - ADV).  
 
Nie przyjmujemy plików oznaczonych jako film pełnometrażowy (Feautre - FTR).   
 
 
 
 
Paczkę na ftp należy umieścić w postaci archiwum (zip albo rar). 
Adres FTP, na którym należy umieścić materiały wyjściowe: 
 
Prosimy o nieuwzględnianie polskich liter i znaków specjalnych (!, ? / itp.)  
w nazwach plików i folderów.  
 
 
ADRES FTP: 
Serwer: ftp.kinadsserwer.nazwa.pl 
Nazwa konta (login): kinadsserwer_domymediowe 
NoweHaslo20201308zmiana 

 
 
 
 
 
W sprawie pytań związanych z produkcją:   
dcp@kinads.pl  
 

ftp://ftp.kinadsserwer.nazwa.pl/
mailto:dcp@kinads.pl


3. Podstawowe materiały graficzne 
 
Folder zawierający poniższe materiały graficzne należy dostarczyć najpóźniej do 24 kwietnia 2023. 
 
- logo w krzywych (format EPS, Ai, lub edytowalny pdf) 
- KV zawierający wytyczne odnośnie do umieszczenia logo 
 
- notatki prasowe na social media w dwóch wersjach: 550 znaków (ze spacjami) bez linkowania,  
  650 znaków (ze spacjami) z linkowaniem 
 
- przydatne elementy graficzne na social media: tło (format 1080x1080 px), packshoty produktu, grafiki 
  dodatkowe (rozdzielczość minimum 150 dpi), font używany w brandingu (opcjonalnie) 
 
 
 
4. Plansza konkursowa Happy Seats 
 
Folder zawierający poniższe materiały graficzne należy dostarczyć najpóźniej do 24 kwietnia 2023. 
 
- logo w krzywych (format EPS, Ai, lub edytowalny pdf) 
- packshot produktu (format edytowalny lub png 300 dpi) 
- grafika tła format 1080 x 1920  
- grafiki dodatkowe np. akcenty, ozdoby (format edytowalny lub png 300 dpi) 
- slogan kampanii (opcjonalnie) 
- font używany w brandingu (opcjonalnie) 

 
 

 
 
W sprawie pytań związanych z materiałami graficznymi: 
kalina@kinads.pl  
pawel@kinads.pl  

 
 

mailto:kalina@kinads.pl
mailto:pawel@kinads.pl

