TrendCube
UUDEN SUKUPOLVEN
MEDIAKUUTIO

Useaan jää- ja monitoimihalliin
Suomessa on asenettu viime vuosien
aikana jumbotron näyttötauluja,
joissa on 4 tai 8 katselukulmaa, joilta
ottelun katsojat voivat seurata reaaliaikaisesti ottelua sekä uusinnat ja
hidastukset näkyvät näyttötauluilta.
Pelikatkojen aikana jumbotroneilla pyörivät sponsoreiden mainokset. Lisäksi jumbotroneihin on
usein yhdistetty pelikello.

TrendCube
TrendCube on nykyaikainen ja edullinen vaihtoehto perinteisiin Jumbotroneihin, joihin verrattuna sen hinta on vain siitä murto-osa.

Uuden sukupolven mediakuutio
TrendCube on valmistettu alumiinikehikosta ja -levyistä, johon asennetut taustaprojisointilevyt voimistavat videotykeillä kuution sisäpuolelta
heijastettavan
kuvan
kirkkaudeltaan LCD-näyttöä vastaavaksi. TrendCubeen on mahdollista
integroida pelikello- ja ohjausjärjestelmä.

TrendCube on kevyt rakenteeltaan ja esim. 95
tuumainen painaa vain 230 kg ja sen voi asentaa
lähes jokaiseen urheilu- tai monitoimihalliin

Saada Lappeenrannan Kisapuiston jäähalliin
mediakuutio lisäämään mainostuloja sekä
ottelutapahtumien ja muiden tapahtumien
viihtyisyyttä. Vaatimuksena
oli
että
kokonaisuus olisi suhteellisen kevyt, hallin
kevyen kattorakenteen vuoksi. Tärkeänä
valintakriteerinä oli myös kokonaisuuden
edullinen hinta.

TrendCuben asennus vie vain 1-2 päivää.

TrendCube ottelutilanteissa

kallis
painava rakenne
matala resoluutio
hidas asentaa
hankala
huollettavuus
 katseltavuus
< 120°
 vaatii uudet näytöt






LIIGA-SAIPALLE 2009

Tavoite

TrendCubeen voidaan asentaa huoltonostin
jolla sen alaslaskeminen huoltoa varten on
vaivatonta.

Jumbotron

edullinen
kevyt rakenne
korkea resoluutio
nopea asentaa
helppo
huollettavuus
 katseltavuus
< 180°
 päivitettävissä






TrendCube CASE

TrendCubeen on saatavissa HD-tason resoluutio
16:9 kuvasuhteella (1920x1080).

TrendCubessa on laaja katselukulma, jopa lähes
180 astetta ylä- ja alasuuntaan.

TrendCube

Testi
Kesällä 2009 mediakuution kuvalaatu
esiteltiin Kisapuiston jäähallissa 37” levyllä
Liiga – SaiPan henkilökunnalle. Esittelyssä
todettiin kuvalaatu ja kontrasti erittäin
korkealaatuiseksi. Sivukatsomoista katsottuna kuva oli täysin selkeä 37” näytöltäkin

Toteutus

Livekuvaa ohjataan paikanpäältä ja näytetään
uusintoja tehdyistä maaleista, koreista ja
muista tiukoista ottelutilanteista sekä katkojen
aikana mainoksia. Ohjaus tapahtuu hallintalaitteiston kautta, johon kamerat, video- ja mainosjärjestelmät ovat saumattomasti yhdistetty.

TrendCube toimii myös
tuottavana mainosmediana
TrendCubeen on liitettävissä helppokäyttöinen
TrendMedia mainoshallintajärjestelmä, jolla
mainoksien esittäminen on vaivatonta. TrendMedian kautta järjestelmään voidaan tallentaa
internetin kautta sponsorien mainokset ja muu
näytettävä materiaali. Järjestelmään voi liittää
myös yleisötiloissa jo olemassa olevat TV-näytöt.

TRENDCHANNEL - KOKONAISPALVELUA
AVAIMET KÄTEEN PERIAATTEELLA.

Toimitukseen kuului mediakuutio, jossa on 4
kappaletta 95” näyttöjä eli jokainen näyttö
on kooltaan 2,48m2, järeät NEC;n ammattikäyttöön tarkoitetut dataprojektorit sekä
mediakuution ohjausjärjestelmä ja kuvansiirtotekniikka ohjauspöydältä TrendCubeen.
Lisäksi palveluna TrendMedia ohjelmisto,
jolla tallennetaan internetin kautta mainoksia ja markkinointimateriaalia ohjausjärjestelmään. TrendCube toimitettiin paikan
päälle asennettuna. Rahoitus TrendCubeen
järjestettiin 36kk leasing sopimuksella ja
optiolla lunastaa laitteisto nimelliseen
hintaan sopimuskauden päätyttyä.

Tulos
TrendCuben mainosaika on myyty loppuun ja TrendCubesta saatavat tulot
ylittävät monikertaisesti leasingmaksut. Liiga – SaiPa on ollut tyytyväinen TrendCubeen sekä toimitukseen ja voi suositella sitä ratkaisuksi muillekin ja mikä
parasta SaiPan kannattajat saivat lisää viihtyisyyttä ottelutapahtumiin.
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