
Aanleverspecificaties
Triple Digital screen

verhouding
extensie
codec
resolutie
max. bitrate
aspect ratio
framerate
formaat
bestandsformaat

27:16
MPG4
H264
3240 x 1920
8000 kbps
square
25 per seconde
portrait / staand
Max. 6 Mb

Onderstaande specificaties  zijn gebaseerd op een 
standaard commercial van 10 seconden

Metrostations 
Amsterdam

Houd met name voor tekstuele uitingen rekening 
met een marge van 6 cm tussen de schermen.

<6cm>

<6cm>

<6cm>

<6cm>

De aanlevering van de kant-en-klare campagne-uiting 
dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste uitzenddatum 
in het bezit te zijn van CS Digital Media ter attentie van de 
afdeling Traffic. Wij raden u aan om grote bijlages >5MB te 
versturen via wetransfer.com.       
 
Wanneer aangeleverde documenten niet aan bovenstaande 
specificaties voldoen, kunnen deze voor uitzending worden 
afgewezen. 

Wij draaien uitsluitend bewegend beeld, geanimeerd of full 
video. Stills worden om die reden niet uitgezonden. 

mail  |  traffic@csdigitalmedia.nl



Aanleverspecificaties
Digital Abri

verhouding
extensie
codec
resolutie
max. bitrate
aspect ratio
framerate
formaat
bestandsformaat

9:16
MPG4
H264
1080 x 1920
8000 kbps
square
25 per seconde
portrait / staand
Max. 6 Mb

Onderstaande specificaties  zijn gebaseerd op een 
standaard commercial van 10 seconden

Metrostations Amsterdam,
Rotterdam & Antwerpen

De aanlevering van de kant-en-klare campagne-uiting 
dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste uitzenddatum 
in het bezit te zijn van CS Digital Media ter attentie van de 
afdeling Traffic. Wij raden u aan om grote bijlages >5MB te 
versturen via wetransfer.com.       
 
Wanneer aangeleverde documenten niet aan bovenstaande 
specificaties voldoen, kunnen deze voor uitzending worden 
afgewezen. 

Wij draaien uitsluitend bewegend beeld, geanimeerd of full 
video. Stills worden om die reden niet uitgezonden. 

mail  |  traffic@csdigitalmedia.nl



Aanleverspecificaties
Digital twins

verhouding
extensie
codec
resolutie
max. bitrate
aspect ratio
framerate
formaat
bestandsformaat

7:4
MPG4
H264
1344 x 768 
8000 kbps
square
25 per seconde
landscape/ liggend
Max. 6 Mb

Onderstaande specificaties  zijn gebaseerd op een 
standaard commercial van 10 seconden

Metrostations Amsterdam

De aanlevering van de kant-en-klare campagne-uiting 
dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste uitzenddatum 
in het bezit te zijn van CS Digital Media ter attentie van de 
afdeling Traffic. Wij raden u aan om grote bijlages >5MB te 
versturen via wetransfer.com.       
 
Wanneer aangeleverde documenten niet aan bovenstaande 
specificaties voldoen, kunnen deze voor uitzending worden 
afgewezen. 

Wij draaien uitsluitend bewegend beeld, geanimeerd of full 
video. Stills worden om die reden niet uitgezonden. 

mail  |  traffic@csdigitalmedia.nl



Aanleverspecificaties
Shell Forecourt

verhouding
extensie
codec
resolutie
max. bitrate
aspect ratio
framerate
formaat
bestandsformaat 
overlayformaat 
overlaymarge 
overlaytransparantie

9:16
MPG4
H264
1080 x 1920 
8000 kbps
square
25 per seconde
portrait / staand
Max. 6 Mb 
900 x 400 
100 px  
75%

Onderstaande specificaties  zijn gebaseerd op een 
standaard commercial van 10 seconden

De aangeleverde content moet full screen zijn. 
Plaats geen essentiele content zoals tekst, achter 
de overlay deze zal dan nauwelijks zichtbaar zijn. 

Wij draaien uitsluitend bewegend beeld, geanimeerd of full 
video. Stills worden om die reden niet uitgezonden. 
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Aanleverspecificaties
Shell Forecourt

verhouding
extensie
codec
resolutie
max. bitrate
aspect ratio
framerate
formaat
bestandsformaat

De aanlevering van de kant-en-klare campagne-uiting 
dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste uitzenddatum 
in het bezit te zijn van CS Digital Media ter attentie van de 
afdeling Traffic. Wij raden u aan om grote bijlages >5MB te 
versturen via wetransfer.com.       
 
Wanneer aangeleverde documenten niet aan bovenstaande 
specificaties voldoen, kunnen deze voor uitzending worden 
afgewezen. 

Wij draaien uitsluitend bewegend beeld, geanimeerd of full 
video. Stills worden om die reden niet uitgezonden. 

9:16
MPG4
H264
1080 x 1920 
8000 kbps
square
25 per seconde
portrait / staand
Max. 6 Mb

Onderstaande specificaties  zijn gebaseerd op een 
standaard commercial van 10 seconden

Shell Forecourt-site facilities



Aanleverspecificaties
Green Abri

verhouding
extensie
codec
resolutie
max. bitrate
aspect ratio
framerate
formaat
bestandsformaat

9:16
MPG4
H264
1080 x 1920
8000 kbps
square
25 per seconde
portrait / staand
Max. 6 Mb

Onderstaande specificaties  zijn gebaseerd op een 
standaard commercial van 10 seconden

Metrostations Rotterdam 

De aanlevering van de kant-en-klare campagne-uiting 
dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste uitzenddatum 
in het bezit te zijn van CS Digital Media ter attentie van de 
afdeling Traffic. Wij raden u aan om grote bijlages >5MB te 
versturen via wetransfer.com.       
 
Wanneer aangeleverde documenten niet aan bovenstaande 
specificaties voldoen, kunnen deze voor uitzending worden 
afgewezen. 

Wij draaien uitsluitend bewegend beeld, geanimeerd of full 
video. Stills worden om die reden niet uitgezonden. 

mail  |  traffic@csdigitalmedia.nl



Aanleverspecificaties
Digital Landscape

verhouding
extensie
codec
resolutie
max. bitrate
aspect ratio
framerate
formaat
bestandsformaat

16:9
MPG4
H264
1920 x 1080
8000 kbps
square
25 per seconde
landscape/ liggend
Max. 6 Mb

Onderstaande specificaties  zijn gebaseerd op een 
standaard commercial van 10 seconden

RET/ EBS Bussen, 
Metrostations Rotterdam
Shell instore tankstations

De aanlevering van de kant-en-klare campagne-uiting 
dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste uitzenddatum 
in het bezit te zijn van CS Digital Media ter attentie van de 
afdeling Traffic. Wij raden u aan om grote bijlages >5MB te 
versturen via wetransfer.com.       
 
Wanneer aangeleverde documenten niet aan bovenstaande 
specificaties voldoen, kunnen deze voor uitzending worden 
afgewezen. 

Wij draaien uitsluitend bewegend beeld, geanimeerd of full 
video. Stills worden om die reden niet uitgezonden. 

mail  |  traffic@csdigitalmedia.nl


