I AMSTERDAM STORE
Algemeen
In de I amsterdam Store verwelkomt amsterdam&partners
bewoners en (inter)nationale bezoekers. Dé plek voor
iedereen die wil weten wat er te doen is in de hoofdstad en
zich wil laten inspireren door het beste wat Amsterdam te
bieden heeft.
• Aantal bezoekers per dag: 1.200*
• Aantal passanten per dag: 60.000*
• Aantal passagiers per dag op Amsterdam CS: 300.000*
* Cijfers uit 2019

De I amsterdam Store kan op verschillende manieren ingezet
worden voor professionele product-promoties en -acties, van
het presenteren van uw product op verschillende soorten
meubels en locaties in de winkel tot het vullen van een
complete etalage of wand.
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het beste van Amsterdam

Openingstijden
De openingstijden van de I amsterdam Store zijn:
ma-wo: 08.00-19.00
do-za: 08.00-20.00
zo:
10.00-18.00
Activaties
Uw organisatie kan in deze pop-in-locatie diverse events
hosten, zoals een productlancering, lezing, borrel,
optreden of een consumentenactie in het kader van
marketingactiviteiten. Inclusief:
• Modulair zitmeubel
• Gebruik videowall
• Gebruik window display, waarmee een gedeelte van de
Store in korte tijd omgetoverd kan worden tot de perfecte
lounge voor uw merkbeleving

I AMSTERDAM STORE NARROWCASTING

Algemeen
• Het narrowcastingnetwerk biedt een uitstekende
mogelijkheid om uw product of dienst onder de aandacht
van de bezoekers en passanten te brengen
• Doelgroep: bewoners en (inter)nationale bezoekers in
de I amsterdam Store en passanten in de IJ-hal van het
Centraal Station

Verschijning
• Looptijd: minimaal één maand
• Etalagescherm: 3 minuten; zichtbaarheidsduur advertentie
twee maal 5 seconden
• Videowall: 6 minuten; zichtbaarheidsduur advertentie
één maal 5 seconden
• De beeldschermpresentaties worden ook buiten de
openingstijden uitgezonden

Bereik*
Aantal passanten per dag: 60.000
* Cijfers uit 2019

Beeldschermen
• Instore Full HD videowall, van negen geschakelde 55 inch
beeldschermen, met een diagonaal van ruim vier meter
• Twee afzonderlijk 42 inch Full HD etalage-beeldschermen
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