
 
 

 
 
 
 
 
 

ProntoTV har lang erfaring med rådgivning og produksjon av innhold til skjermløsninger. Våre designere 
vet hva som skal til for at ditt budskap når frem, om det er for ett bestemt produkt eller for å 
markedsføre virksomheten. Vår kreative og nytenkende design avdeling produserer alt fra enkle 
animasjoner til avanserte filmer, uten at det koster deg hele markedsbudsjettet! 

 
 
 
 

 

Digitalt innhold – Prinsipper 
 
 
 

 
Vi baserer vår innholdsproduksjon på det vi vet fungerer. Et stikkord i enhver kommunikasjonsflate er 

relevans. Dette gjelder også i digitale flater, og i tillegg bygger vi våre innholdsproduksjoner på 

dokumenterte innsikt: 

 

     Bevegelig budskap                      øker oppmerksomheten 

     Call to action                              oppfordring til handling 

     Produktbilde                               øker interessen og skaper gjenkjennende effekt 

     Pris                                               øker kjøpssannsynligheten 

     Kontrast                                       innholdet må stå i kontrast til butikkmiljøet 
 
 
 

Vi starter alltid våre innholdsproduksjoner med formålet. Uansett om man vil ha skreddersøm eller vil 

basere seg på eksisterende materiell så har vi tilegnet oss kunnskapen om hva som er effektiv 

kommunikasjon. For noen kunder starter vi helt fra begynnelsen, mens for andre kunder som har egen 

designavdeling/-byrå gjør vi ofte kun den siste touchen med å gi liv og bevegelse. Dermed vil alle våre 

innholdstjenester skreddersys dine behov. For at resultatet skal bli best mulig er det veldig fint at kunden 

er delaktig i innholdsproduksjonen om man har mulighet. Det vil si at man beskriver hva man ønsker å få 

ut av en kampanje, formidler eventuelle ønsker om produksjon og informere om budsjett.



Innholdsproduksjon - priser 
 

Vi har listet opp noen ulike nivåer på innholdsproduksjon under, slik at man kan se hvilke typer 

produksjoner som passer budsjettet. 

 
Nivå 1) Tilpassing av eksisterende materiell til stående format. PRIS 3500,- 

Vi kan gjøre en enkel konvertering av eksisterende materiell til stående format. Dette innenfor en 

ramme på 3-4 timer. Eksempler på tilpasning under. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Vi kan også bistå med utforming av mer avansert innhold. Se linker under for referanser sammen med 

eksempel på pris. 

 
Nivå 2) Animasjon av ppt/storyboard (Nivå 2) 

     https://vimeo.com/193536842/4f407e9408  (10.000,-) 

 
Nivå 3) Konseptutforming og 2D animasjon (Nivå 3) 

     https://vimeo.com/200949162/8f9211e206 (16.000,-) 

 
Nivå 4) Konseptutforming og 3D 

     https://vimeo.com/198026326/39dfe5e9fd (22.500,-) 

     https://vimeo.com/162067977 (45.000,-)

https://vimeo.com/193536842/4f407e9408
https://vimeo.com/200949162/8f9211e206
https://vimeo.com/198026326/39dfe5e9fd
https://vimeo.com/162067977


Kravspesifikasjon av grunnlag 
 

 

     En forklaring av prosjektet, eventuelt manus (gjerne i ppt, pdf eller word) 

     Design-manual 

     Logo I høyoppløselig format (png) eller vektorformat (ai, eps) 

     Fonter (PC-format) 

     Høyoppløselige bilder og video. Vi tar de fleste formater. 

     Send brief/vedlegg til innhold@prontotv.no 

 

     For sending av store filer bruk gjerne gratisversjonen av www.wetransfer.com eller Dropbox 
 

 
 
 

 

 

 

Krav til publisering 
 

 

Oppløsning til stående skjerm: 1080 x 1920 px 

Oppløsning til liggende skjerm: 1920 x 1080 px 

Fil-formater til stillestående innhold: Jpeg, Png, Ppt 

Fil-formater til bevegelig innhold: Wmw, Mov, Mpg, Ppt (Pronto Publish transkoder de fleste formater) 
Filstørrelse: Max 30mb 

 
  

mailto:innhold@prontotv.no
http://www.wetransfer.com/


Tips  for utvikling av innhold: 

• Dette er ikke en TV-spot (ingen lyder samt kortere spot) eller en statisk plakat 

• Bevegelse øker oppmerksomheten og resultat. Dette er heller ikke en actionfilm; enkle animerte 

bilder (ala web) er ofte det mest effektive.  

• Varemerket må være synlig under hele spoten 

• Lysere spotter er hyggelige. Lavere lysstyrke og høy metning sender signaler av dominans og 

makt. 

• Bruk bilder fremfor ord. Det skriftlige budskapet skal være kort og konsist. Ikke mer enn 80 tegn. 

• Bruk en bold font uten «decorative». Skriftstørrelse minimum 12. 

• Bruk med fordel RGB fargefiler. Unngå mix av komplementære farger (f.eks. rød og grønn). 

Farger med kontraster syntes bedre fra avstand. Hvite bakgrunner har en tendens til å måtte 

konkurrere med resten av innholdet. 

• Video bør fylle skjermen fullstendig, dvs ingen svart ramme e.l rundt videoen. Dette kan føre til 

forvrengte bilder. 

 

 

Systemet fader automatisk mellom alle artikler så overganger fra og til svart er ikke nødvendig. 

 

Kontakt 

Mail: espen@prontotv.no 

Tlf: 93813090 
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