Geachte zaakvoerder,
Reclamebladen, folders, websites, enz. gaven voor u op vlak van reclame niet het verhoopte resultaat?
Onze Ledschermen doen dit wel. De digitale LEDschermen laten u toe gemakkelijk informatie te verspreiden, uw
communicatie duidelijk te voeren en op een efficïente, doeltreffende wijze uw publiciteit te verzorgen. Het scala
aan mogelijkheden is oneindig. Een ledscherm trekt onmiskenbaar de aandacht en is perfect voor het meedelen
van tijd, weer- en verkeersinfo, reisinfo, acties en promoties, evenementen... gelijk welke informatie die we kenbaar
willen maken. Het afwisselen van deze informatieblokken met reclameblokken versterkt het concept aanzienlijk. Ook
uw publiciteit kan gelinkt worden aan deze content of gemeentelijke info.... Een groot gedeelte van de passanten
is mogelijk ook uw doelpubliek en zo worden de ledschermen dan ook publiciteitsdragers bij uitstek voor uw zaak.

ALGEMENE INFO
•
•
•
•
•

De Ledschermen treden ’s morgens om 7u00 in werking tot 23u00. 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar.
Dit geeft totaal 16u zendtijd per dag waarvan 8u gemeentelijke info.
De publiciteitscampagne wordt weergeven op een scherm van 256x144cm (netto) met resolutie 256x144px.
Zowel de publiciteitscampagnes als de infocampagnes hebben een looptijd van 10sec.
Afhankelijk van de omstandigheden (zon, duisternis,enz) past de lichtintensiteit van het scherm zich aan.

TARIEVEN
(PER SCHERM)
			
Campagne BRANDING

2500 herhalingen/week

€40,-/week

Minimaal 12 weken tot 48* weken

Campagne BRANDING XL

5000 herhalingen/week

€70,-/week

Minimaal 8 weken tot 48* weken
* 4 WEKEN GRATIS bij aankoop 48 weken

Campagne ACTIE

10000 herhalingen/week

€140,-/week

Minimaal 4 weken

Campagne ACTIE XL

20000 herhalingen/week

€280,-/week

Minimaal 2 weken

VOLUMEKORTINGEN

2 JAAR

Periodieke jaarcontracten

-10%

3 JAAR

4 JAAR

-15%

-20%

prijzen excl. BTW

5 JAAR tot ...
-25%

REGIOKORTING PUBLICITEIT IN MEERDERE GEMEENTES
Afhankelijk van de beschikbaarheid van zendtijd en de content of info die weergegeven wordt zijn regiopromoties
mogelijk. Tarieven: te bekomen op aanvraag.
AANMAAKKOSTEN
Campagne: 10sec, 3beelden (vgl.powerpoint):
Aanpassing bestaande campagne (na 2de, 3de, ... plaatsing)
Met vriendelijke groeten,
Namens Led’s Do It 		
					

Namens Gemeente
Lanaken		

€50,- excl. BTW
€25,- excl. BTW

