OP DE ZWETTE GEBEURT HET!

Herhaling is de kracht van de reclame

Dagelijks rijden er ongeveer 11.000 passanten Leeuwarden in via de invalsweg van bedrijven en winkelpark De Zwette. Het ledbord is met een afmeting van
4,5 x 2,5 meter niet over het hoofd te zien. Hiermee heb
je een geweldige mogelijkheid om je bedrijf te profileren of je boodschap over te brengen. Het ledbord is
aangeschaft door bedrijvenvereniging De Zwette en
mede betaald uit LOF-gelden. De opbrengsten vloeien
terug naar de bedrijvenvereniging.

Lichtsterkte en fossielvrije elektriciteit

Het ledbord staat aan tussen 6 en 23 uur. De lichtintensiteit van het ledbord neemt af naarmate het donkerder wordt. ’s Nachts is het ledbord uit. Op deze manier
passen wij op onze omgeving. Daarnaast gebruiken we
alleen fossielvrije elektriciteit, geleverd door Energie
VanOns.

Adverteren, plaatsen mededelingen of boodschap
- De minimale advertentietermijn is 4 weken.
- Je hebt de mogelijkheid om de advertentie per
maand of week te wisselen (zie tarief opstartkosten).
- Je kunt je advertentie minimaal 1 week voorafgaand
aan de verschijningsdatum aanleveren.
- Elke 2 minuten is je advertentie 6 seconden in beeld
(30 x zichtbaar per uur).

- Per dag passeren circa 11.000 voertuigen het ledbord
(bron: gemeente Leeuwarden, 2021).

Tarief per week

Bij 4 weken: € 150,00 per week
Bij 8 weken: € 120,00 per week
Bij 13 weken: € 110,00 per week
Opstartkosten per plaatsing/wisseling: € 50,00

Korting voor De Zwette ondernemers

Ondernemers en organisaties die gevestigd zijn op De
Zwette krijgen 10% korting op het tarief. Bij lidmaatschap
van de bedrijvenvereniging De Zwette ontvang je 10%
extra korting. Voor ondernemers en organisaties buiten
De Zwette (maar gevestigd in de gemeente Leeuwarden)
gelden bovenstaande tarieven. Advertentiekosten zijn
inclusief verkoop-/acquisitiekosten.

Aanleverspecificaties van advertentie

- Het scherm is 4,5 x 2,5 meter.
- Resolutie: 576 x 320 pixels.
- Bestand: JPG in RGB opmaken.
- Lettertypegrootte: minimaal 25 punts.
- Kun je geen complete advertentie aanleveren? Dan
maken wij de advertentie voor je op met aangeleverd
logo, tekst en beeldmateriaal. Voor handling en opmaak van de advertentie rekenen we € 95,-.

Contactgegevens voor adverteren op het ledbord
Bedrijvenvereniging De Zwette
James Wattstraat 4
8912 AR Leeuwarden
ledbord@dezwette.nl

Advertentieverkoop

Jan Boonstra, UITinmedia, 058 - 30 30 494

Advertentie-ontwerp

José van der Geest, JIPP, 058 - 30 30 494

NB: alle prijzen zijn exclusief btw. | Aan deze mediakaart kunnen geen rechten ontleend worden.
Het staat de exploitant vrij om advertenties/mededelingen te weigeren of in te trekken.

Als bedrijvenvereniging De Zwette doen
we er alles aan om onze ondernemers de
mogelijkheid te geven om zichtbaar voor
hun publiek te zijn. Daarom hebben we
een ledbord laten plaatsen op de Johannes
Brandsmaweg, de westelijke invalsweg van
De Zwette. Alle ondernemers van De Zwette,
en instellingen of ondernemers in de rest
van gemeente Leeuwarden, kunnen hierop
adverteren.

