SPECIFIKATIONER FOR STILLS OG TEKST
PROGRAMMER TIL TV2 NORD SALTO
De rigtige stills og den rigtige programbeskrivelse kan være meget afgørende for om dit program
får den omtale det fortjener og ikke mindst kommer ud over rampen, så flest mulige får mulighed
for at se dit program og ikke mindst ved det eksisterer.
Derfor er det vigtigt, at der i forbindelse med aflevering af programmet til TV2 Nord leveres gode
programbeskrivelser, både selve seriebeskrivelsen, men også afsnitsbeskrivelser der pirrer
nysgerrigheden hos seerne.
STILLS
•
•

Stills bruges i PR-arbejdet på tv2nord.dk, sociale medier, TV-listings m.m., og de rigtige
billeder kan betyde centrale placeringer på TV-forsiden.
Stærke og fængende billeder er en vigtig nøgle for brugerne, når de træffer valg om, hvilket
indhold de vil se. Stills skal derfor være fængende og handle om mennesker og ikke om
noget.

SPECIFIKATION TIL STILLS
•
•
•
•
•
•

Der skal leveres ét billede til hver serie, som skal være seriens ikon.
Der skal leveres 3 stills til hvert afsnit.
Billederne skal være ”rene”, altså ingen tekst hverken redigeret på eller på billedet.
Billederne skal være taget til opgaven - altså ingen screen grabs.
Opløsningen skal være minimum 3840 x 2160 - 300 DPI - Format JPEG, TIFF el PSD.
Navnet på hvert billede skal indeholde titlen på program, afsnitsnummer og fotografens
navn – fx ”Vild i varmen 5 Foto-Børge Børgesen” – Ikonbillede: ”Vild i Varmen serie”

SPECIFIKATION TIL TEKSTER
Teksterne skal appellere til seernes nysgerrighed. Det er her, du har mulighed for at folde
programmet ud. Du skal fremhæve det allervigtigste fra programmet og ikke blot referere indhold.
•
•
•

Hvert enkelt afsnit skal have en beskrivelse, der er let forståelig, og rammende for
programmet. Den må maximalt indeholde 160 tegn, inkl. mellemrum.
Hver serie skal også have sin egen beskrivelse, der kort ridser programmet op på maximalt
300 tegn inkl. mellemrum og tilrettelæggerens navn.
Titlen skal være kort og præcis – og til hvert afsnit skal der helst være en lille kort
undertitel, hvor der inkluderes en genre, fx reportage, dokumentar eller lign.

Fotos og tekster sendes til continuity@tv2nord.dk samtidig med levering af programmet, jf.
kontrakten i det vedlagte manus og kodarapport.
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