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Switch-in (L-banner) – tuotanto
Staattinen toteutus: 

• L-banner kuva PNG-formaatissa läpinäkyvällä keskiosalla.

Jos toteutus vuorovaikutteinen niin lisäksi tarvitaan 

”numeronsyöttökuva” PNG-kuva 720*410px. Kuvaan sisällytettävä:

• Numeron syöttökenttä. Numerokentän keskilinja: 392 (tekstin 
koko numerokentässä 24px)

• "OK" numeron lähetys

• Keltainen "Pyyhi"

• Vihreä "Lisätietoja"  (GDPR tarkennus)

• Punainen 'Sulje' nappi
Pyyhi
Lisää tietoja

Sulje

OK



Vuorovaikutteinen toteutus. Numeronsyöttönäkymä:

• Numeronsyöttöruudun paikka vakio ja 

kaukosäätimen värinapit oheisen kuvan mukaan

• SMS viestiin haluttu teksti, latauslinkki välitetään 

SMS-viestin osaksi.

• Kohdassa Lisätietoja GDPR-teksti liittyen 

puhelinnumeroiden käsittelyyn ja tietosuojaan

• Lisätietoja GDPR-teksti

Hei Hybridi-TV käyttäjä!

Tietosuojasi on meille tärkeää ja 
siksi haluamme kertoa avoimesti 
miten käsittelemme Hybridi-TV:n 
käytöstä kertynyttä tietoa ja 
mihin sitä käytämme.

Tämä etu näytetään sinulle 
kanavalle tulon yhteydessä. Voit 
helposti tilat edun puhelimeesi 
Hybridi-TV:lläsi.

Tätä varten tarvitsemme 
puhelinnumerosi, jota ei käytetä 
muuhun tarkoitukseen eikä sitä 
tallenneta. Lisäksi meille kertyy 
tietoa latauskehotteen 
näyttämisestä ja latauslinkin 
tilauksesta, josta muodostuu 
anonyymiä käyttöstatistiikkaa. 

Lisää tietoa tietosuojasta Hybridi-
TV:ssä löytyy punaisen napin 
päävalikosta kohdasta 
”tietosuojalauseke”.
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Tuotantoon tarvitaan

Switch-in kampanja, staattinen

• Kampanjan aikataulu

• Mahdolliset ohjelmakohtaiset näyttörajoitteet

• L-bannerin kuvatiedosto

Switch-in kampanja, vuorovaikutteinen

• Kampanjan aikataulu

• Mahdolliset ohjelmakohtaiset näyttörajoitteet

• L-banner kuva

• Numeronsyöttö kuva

• SMS viestin teksti

• Lisätietoja GDPR teksti, vakiopohjat

• Mahdolliset etukoodit Excel-tiedostona

Switch-in (L-Banner) – tuotanto



L-BANNER – tuotanto (GDPR-teksti)
ü Hei Hybridi-TV käyttäjä!

ü Tietosuojasi on meille tärkeää ja siksi haluamme kertoa avoimesti 

miten käsittelemme Hybridi-TV:n käytöstä kertynyttä tietoa ja 

mihin sitä käytämme.

ü Tämä etu näytetään sinulle kanavalle tulon yhteydessä. Voit 

helposti tilata edun puhelimeesi Hybridi-TV:lläsi. 

ü Tätä varten tarvitsemme puhelinnumerosi, jota ei käytetä 

muuhun tarkoitukseen eikä sitä tallenneta. Lisäksi meille kertyy 

tietoa latauskehotteen näyttämisestä ja latauslinkin tilauksesta, 

josta muodostuu anonyymiä käyttöstatistiikkaa. 

ü Lisää tietoa tietosuojasta Hybridi-TV:ssä löytyy punaisen napin 

päävalikosta kohdasta ”tietosuojalauseke”.

Hei Hybridi-TV käyttäjä!

Tietosuojasi on meille tärkeää ja 
siksi haluamme kertoa avoimesti 
miten käsittelemme Hybridi-TV:n 
käytöstä kertynyttä tietoa ja 
mihin sitä käytämme.

Tämä etu näytetään sinulle 
kanavalle tulon yhteydessä. Voit 
helposti tilata edun puhelimeesi 
Hybridi-TV:lläsi. 

Tätä varten tarvitsemme 
puhelinnumerosi, jota ei käytetä 
muuhun tarkoitukseen eikä sitä 
tallenneta. Lisäksi meille kertyy 
tietoa latauskehotteen 
näyttämisestä ja latauslinkin 
tilauksesta, josta muodostuu 
anonyymiä käyttöstatistiikkaa. 

Lisää tietoa tietosuojasta Hybridi-
TV:ssä löytyy punaisen napin 
päävalikosta kohdasta 
”tietosuojalauseke”.

GDPR-teksti


