
Технічні вимоги до рекламного ролика (обов’язкові): 
 

Формат: AVI, MPEG2, MPEG4, MP4 Співвідношення сторін: 16:9 Роздільна здатність / разрешение / відео: 720х450 Бітрейд відео: не менше 1800 

Частота кадрів: 30 Розмір екрану: 19” Сюжети не повинні суперечити вимогам законодавства України. 

Відповідно до закону з 16 січня 2020 року рекламні ролики мають бути українською мовою. 
 

Технічні рекомендації до рекламного ролика (бажані): 
 

Дизайнер встигає прочитати текст оголошення 5 разів, а інші – 3 рази. Мінімум інформації (відсутність зайвої). 

Один, максимум – два телефони у форматі    ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ Менше інших контактів. 

Небагато слайдів (слайд затримується на 3-4 секунди). Шрифт великого розміру. 

Слова писати друкованими (не писаними) і рядковими (строчными), а не прописними буквами. Використання одного шрифту. 

Найбільша увага першому і останньому кадру (ефект Штірліца) Повідомлення лише в одному рядку, без перенесень. 

Кольори мають бути контрастними (відсутність поєднання одного тону, яскравості або насиченості). Ключові фрази згруповані в одному місті екрана. 

Не використовувати рухомого рядка (бегущей строки). Ключові фрази повторюються декілька разів. 

Оскільки розпорядженням Запорізької мерії від 24.07.2019 р. звук в маршрутках заборонений, то повідомлення має бути інформативним саме по собі. 
 

Маркетингові рекомендації до рекламного ролика (обов’язкові, якщо Ви хочете, щоб до Вас зверталися клієнти): 
 

1. Має бути унікальна торгова пропозиція (УТП) для клієнта (чому він має звернутися саме до Вас, а не до когось іншого). 
2. Має бути причина, яка спонукає клієнта звертатися до Вас негайно (знижка або акція, обмежена в часі). 
3. Повинні бути чіткі інструкції, як звертатися (зателефонувати, написати у viber, зайти в офіс чи магазин). 
4. Має бути канал зв’язку, за яким чітко можна відслідкувати ефективність даного ролика (окремим телефоном, повідомлення унікальної 

знижки тощо). 
 

Приклад: 

Замовте відеорекламу в маршрутках Запоріжжя на весь 2020 рік за 50% вартості та без посередників? Телефонуйте або пишіть на Viber / Telegram 
067-28-555-64 до 26 грудня 2019 року. Промокод: ТВМ рулить! 
 

P.S. Якщо ці вимоги для Вас занадто складні – телефонуйте нам і з Вами уже сьогодні зв’яжеться наш дизайнер. Вартість створення ролика – від 
200 до 900 грн. (в залежності від складності). Вартість узгоджується виключно з дизайнером. 
 

Відеореклама в 
маршрутках 
Реклама товарів і послуг 

Пошук персоналу 
  

ТОВ «Місто ТВМ» 
Юридична адреса: вул. Незалежної України 41, оф.312, 
Запоріжжя, 69037. 
Офіс: вул. Перемоги 63, оф. 415, Запоріжжя, 69035. 
Тел.: 061 708 26 60, 067 28 555 64, 095 420 68 91. 
E-mail: director@tvm.zp.ua Відділ продажів sales@tvm.zp.ua 
Cайт www.tvm.zp.ua  Р/р UA573133990000026007060757355 в 
ЗРУ «ПриватБанк», МФО 313399, ЄДРПОУ 37612065 
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