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SX LED WALL - ALGEMEEN

ALGEMEEN
De zijgevel van SX is bedekt met een grote LED Wall. Dagelijks passeren duizenden mensen per trein, bus, auto, fiets 
of te voet, de SX LED Wall. Ongekende exposure op de kop van het bruisende Strijp-S in Eindhoven, op steenworp 
afstand van het Philips Stadion.

De specifieke eigenschappen van de SX LED Wall vereisen altijd op maat gemaakte video’s. Enerzijds vanuit het 
technisch perspectief (zie specificaties), anderzijds vanwege esthetische en inhoudelijke aspecten.

De SX LED Wall is eigendom van - en wordt beheerd door - SX-bewoner Triple Double sportmarketing. De SX LED 
Wall toont content van 06:00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur. Er zijn verschillende pakketten af te nemen, van een 
jaar lang dagelijkse zichtbaarheid tot vertoning per dag of dagdeel. Bijvoorbeeld tijdens een event dat in SX 
wordt georganiseerd.  
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SX LED WALL - SPELREGELS

SPELREGELS
De productie van alle SX LED Wall uitingen wordt verzorgd door Triple Double sportmarketing. Het bureau 
produceert en beheert alle content voor de SX LED Wall en is bekend en ervaren met de specificaties. Bovendien 
beschikt Triple Double over de settings en codec die gehanteerd worden op de SX LED Wall. 

De gemiddelde productietijd van een video van 30 seconden is 4 uur, tegen een uurtarief van € 95,- (excl. BTW). 
Afhankelijk van het aangeleverde materiaal en de gewenste visualisatie zal Triple Double een offerte afgeven voor 
de ontwikkeling van de video. De kosten voor de productie van de video komen voor rekening van de 
partner/adverteerder. 

Het creatieve concept zal tussen Triple Double sportmarketing en de partner/adverteerder (eventueel in 
samenspraak met het reclamebureau van de partner/adverteerder) worden bepaald. De content dient te allen 
tijde aan te sluiten op het SX concept en daarmee een logische link te hebben met de driehoek sport, marketing, 
media (waarbij het zwaartepunt ligt op sport). Het creatieve concept dient vooraf ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan SX. Het produceren van een video zonder dat sprake is van een vooraf goedgekeurd creatief 
concept is uitdrukkelijk voor eigen risico van de partner/adverteerder. SX kan een video, waaraan zij geen 
goedkeuring heeft verleend, voor uitzending afwijzen. 
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INTERESSE?
Neem voor meer informatie contact op met SX op telefoonnummer 040 - 304 13 63
of per mail via info@sx-eindhoven.nl.

SX LED WALL - TARIEVEN

PAKKET
1 Jaar Basis
Gemiddeld 1 keer per uur

1 Jaar Plus
Gemiddeld 2 keer per uur

1 Maand Basis
Gemiddeld 1 keer per uur

1 Maand Plus
Gemiddeld 2 keer per uur

Dagpakket
30 keer per uur

Halve dagpakket
30 keer per uur

AANTAL VIDEO’S
6.570

13.140

548

1.096

540

270

AANTAL MINUTEN
3.285

6.570

274

548

270

135

TARIEVEN

WAARDE
€ 1.750,-

€ 2.750,-

€ 450,-

€ 750,-

€ 550,-

€ 300,-
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SX LED WALL - SPECIFICATIES
AFMETINGEN
De content dient opgemaakt te worden op 100 pixels breed en 150 pixels hoog. De SX LED Wall heeft een 
asymmetrische pitch. Dat houdt in dat er in de breedte feitelijk maar 50 pixels worden getoond. Met andere 
woorden; lijn 1 wel, lijn 2 niet, lijn 3 wel, lijn 4 niet, et cetera. In de hoogte zijn alle pixels beschikbaar. Let op dat lijn 
1 t/m 3 (of 6 als je de lijnen in de afbeelding hieronder telt) op de ‘zijkant’ van het pand zitten.

Voorbeeld: van de gestreepte afbeelding 
hiernaast zouden alleen de witte lijnen zichtbaar 
zijn. De blauwe lijnen ook, maar deze zitten aan 
de zijkant van het pand.

VIDEO
•   Ondersteuning voor H.264, MPEG, WMV. 
•   Video dient progressive te zijn. 
•   Maximaal 50 mb.

AFBEELDING
Een loop van afbeeldingen dient aangeleverd te 
worden als videobestand, zie hierboven. Voorkeur 
gaat uit naar gebruik van geanimeerde video, 
zodat de SX LED Wall een dynamisch karakter 
behoudt.

GELUID
Gebruik van geluid is niet mogelijk.  
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SX LED WALL - SPECIFICATIES
LENGTE
Voor een video geldt een vaste lengte van 30 seconden. Alle content op de SX LED Wall loopt vloeiend in elkaar 
over, houd rekening met een autofade van ongeveer 1 seconde.
  

RESOLUTIE
De SX LED Wall heeft een relatief hoge resolutie, echter vergeleken met de gangbare televisieresoluties is deze vrij 
laag. Daarbij komt dat een groot deel van de pixels van de ontwerpresolutie (bruto resolutie) in de praktijk 
wegvallen (netto resolutie). De beperkte resolutie in combinatie met de relatief korte kijktijd vanuit voorbij rijdende 
auto’s en treinen vraagt eenvoud in de boodschap. Kies bij voorkeur voor groot; grote typografie (leesbaarheid), 
groot gebruik van foto- of videomateriaal (close-ups) en in het algemeen rustige achtergronden en duidelijke 
contrasten.

VERKEERSVEILIGHEID
In verband met de verkeersveiligheid wordt ten aanzien van de dynamiek in een video enige terughoudendheid 
gevraagd. Korte felle flitsen/beeldwisselingen of zeer snelle bewegingen zijn niet toegestaan. Eventuele teksten 
moeten lang genoeg blijven staan om leesbaar te kunnen zijn vanuit een rijdende auto of trein.

SX CONCEPT
De inhoud van de video’s op de SX LED Wall dient aan te sluiten op het SX concept. Uitingen dienen een passende 
link te hebben met sport en esthetisch aan te sluiten bij het gebied Strijp-S. SX houdt zich het recht voor een uiting 
af te wijzen.


