OUT OF HOME - MUPI B-ZIJDE

Algemeen
De B-zijde van de MUPI’s van JCDecaux is geschikt voor
cultuur, evenementen en citymarketing.
• Twee vaste netwerken en één netwerk roterende vlakken,
verspreid over de hele stad
• MUPI digitale schermen: de digitale schermen zijn geplaatst op A-locaties door de stad
• Max. twee achtereenvolgende campagneweken, IPB.
• De MUPI-week loopt van woensdag tot dinsdagnacht

affichering in Amsterdam

Gebruik label I amsterdam
Bij affichering MUPI B-zijde is het gebruik van het label van
I amsterdam verplicht.
Let op!
Een PDF van het affiche dient vier weken voor start van
de campagne ter controle gemaild te worden naar:
partner@iamsterdam.com
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OUT OF HOME - A0-FRAMES

buitenreclame op formaat

Algemeen
Met de frames van A0 media bereikt u een brede doelgroep
die bestaat uit forensen, studenten, winkel- en uitgaanspubliek.

• Gelokaliseerd op: Cornelis Lelylaan, Arena gebied
(nabij Ziggo Dome, Villa Arena), Jan van Galenstraat,
Linnaeusstraat, Middenweg, Overtoom, Wibautstraat
• Minimale afname veertien dagen

A0- en A1-frames
• A0-frames staan verspreid door de stad en bevinden zich
op druk bezochte locaties
• A1-panelen zijn ook selectief inzetbaar (nabij hotels, specifieke stadsdelen etc.)

Gebruik label I amsterdam
Bij affichering A0-media is het gebruik van het label van
I amsterdam verplicht.

Billboards
• Snelwegreclame op groot formaat, zodat uw boodschap
en uw uiting opvallen bij een groot publiek
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Let op!
Een PDF van het affiche dient vier weken voor start van
de campagne ter controle gemaild te worden naar:
partner@iamsterdam.com

OUT OF HOME - CS DIGITAL MEDIA

Algemeen
In samenwerking met CS Digital Media biedt
amsterdam&partners u de mogelijkheid om te adverteren op
de grotere metrostations van Amsterdam.
• Flexibel in te zetten: segmentatie op locatie mogelijk
• Inkoop via a&p geldt uitsluitend voor partners met een
cultureel, maatschappelijk of charitatief karakter
• Geen opstartkosten
Oplage en bereik* digitale abri’s metrostations Amsterdam
• Bereik per week: 3.000.000 reizigers
• Frequentie: 1 x per 80 seconden
• Uitzendtijden: 06.00-01.00 (19 uur per dag)
• Spotlengte: 10 seconden
* Cijfers uit 2019

metrostations Amsterdam

Gebruik I amsterdam label
Bij affichering CS Digital Media is het gebruik van het
I amsterdam label verplicht.
Let op!
Een PDF van het affiche dient vier weken voor start van
de campagne ter controle gemaild te worden naar:
partner@iamsterdam.com

aantal schermen
Pakket 1

10

Pakket 2

25

Pakket 3

50

Pakket 4

100
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OUT OF HOME - SCHIPHOL MEDIA
Algemeen
• Door media in te zetten op Schiphol toont u de reiziger het aanbod van
Amsterdam op een relevante plek
• Door herhaling zorgen de netwerken voor meer impact
• Met het inzetten van deze netwerken bereikt u de aankomende passagiers van
begin tot eind op Schiphol
Bereik*
Jaarlijks komen er ongeveer 27,5 miljoen mensen aan op Schiphol. Voor ruim 16,4
miljoen mensen is Schiphol ook daadwerkelijk de eindbestemming. Dit komt neer
op een gemiddeld bereik van 315.385 arriverende passagiers per week.
* Cijfers uit 2019

Mogelijkheden
• Boeken op basis van IPB (indien plek beschikbaar)
• Boeken op basis van gegarandeerde inzet
• Boekperiode per week
Digital Plaza Package

aantal schermen
Digital Pier Package

86

Digital Reclaim Network

76

Astro Vision

1

Digital Triangle Package Reclaim

9

Digital Plaza Package

63

Contractueel zijn boodschappen met commerciële, politieke en/of
religieuze onderdelen/strekking uitgesloten; evenals personeel- en
fondsenwerving

Gebruik label I amsterdam
Bij affichering Schiphol Media is het gebruik van het label van I amsterdam
verplicht.
Let op!
Een PDF van het affiche dient vier weken voor start van de campagne ter controle
gemaild te worden naar: partner@iamsterdam.com
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bereik reizigers met uw boodschap

Digital Pier Package

Digital Plaza Package

Digital Reclaim Network

Astro Vision
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