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Vervoersreclame
JCDecaux beschikt over diverse soorten vervoersreclame: Total View Trams, busreclame en zelfs een bestickerde veerpont! Ook is het mogelijk om binnen in het
Rotterdamse openbaar vervoer te adverteren, met onze A3-frames.

Tramreclame is vanwege haar omvang en dynamiek een unieke vorm van Buitenreclame. JCDecaux biedt dit impactvolle medium aan in zowel Amsterdam als
Rotterdam. De rondom volledig bestickerde Total View Trams, zijn 30 meter lang en
rijden dagelijks op andere lijnen. Hierdoor is stadsbrede dekking met deze rijdende
reclame-iconen gegarandeerd.

In Rotterdam is het mogelijk om de achterkant van een bus te bestickeren met jouw
reclame-uiting. Daarnaast bieden we in Rotterdam ook zichtbaarheid in bussen en
metro´s; zo zijn de talloze forensen, scholieren, studenten en shoppers in het Rotterdamse openbaar vervoer nóg beter te bereiken. Campagnes in deze voertuigen
zijn beschikbaar in een netwerk van 600 of 1200 affiches. Deze A3-posters kunnen
een zeer goede aanvulling vormen op jouw campagne buiten deze voertuigen.

Tot slot beschikt JCDecaux over vervoersreclame te water: adverteerders kunnen
de veerponten van ov-bedrijf GVB op het IJ in Amsterdam inzetten voor een volledige bestickering. Campagnes hebben vanwege hun afwijkende vorm een enorm
verrassingseffect en daarmee een grote impact. Dagelijks gebruiken zo’n 35.000
mensen alleen al de verbinding Centraal – Buiksloterweg, die allemaal hun blik op
het vaartuig richten als hij eraan komt. Dit mediumtype biedt je de mogelijkheid om
Abri-campagnes uit te breiden en reizigers die onderweg naar de pont jouw affiches
tegenkomen nogmaals aan te spreken met een enorme uiting.

JCDecaux JUST CREATE A DIFFERENCE

Vervoersreclame
Total View Tram

Campagneduur: 4 weken

We noemen onze Total View Tram ook wel de ‘niet te missen dynamische brand boosters’. Dit zeggen wij niet zomaar; uit
onderzoek met Mediabrands Marketing Sciences in 2020 bleek Tramvertising een stuk hoger te scoren in de categorie “de
reclame valt goed op”. Met trams in Amsterdam en Rotterdam genereer je in een mum van tijd een massabereik. Een tram is
daar waar bewoners en bezoekers van de stad zich bevinden.

Tarief
Media

Amsterdam

Rotterdam

Combinatie tarief

4 weken

€ 17.500

€ 12.000

€ 27.500

52 weken

€ 165.000

€ 80.000

€ 225.000

€ 8.500

€ 8.500

€ 17.000

Productiekosten*

Tr a m - W e e n a , R o t t e r d a m

Wijzigingen voorbehouden.

JCDecaux JUST CREATE A DIFFERENCE

Tr a m - B r e i t l i n g , A m s t e r d a m

Tr a m - C e n t r a l S t a t i o n , A m s t e r d a m

Tr a m - D a m , A m s t e r d a m

JCDecaux JUST CREATE A DIFFERENCE

Technische specificaties
Total View Trams
Leesbaarheid

Let erop dat bij het formaat en de kleurstelling van teksten, visuals en logo’s, de uiting
ook op grotere afstand nog goed opvalt en leesbaar is.

Sluitwerk

Houd er rekening mee dat doorlopende beelden en/of teksten op de scharnierdelen
van trams problemen kunnen opleveren met het sluitwerk. Geef altijd een overfill van 10 mm.

Resolutie

Zorg ervoor dat gebruikte beelden voldoende resolutie hebben:
1 : 10 = 600 dpi / 1:1 = 60 dpi. Dit om tegenvallende eindresultaten te voorkomen.

Kleuren

Bestanden opgemaakt in PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw, waarbij
de PMS-kleuren zo goed mogelijk worden benaderd (dit geldt ook voor RAL- en HKSkleuren).

Aanlevering

Bewerkbare PDF, met eventuele koppelingen ingesloten en de tekst omgezet naar
lettercontouren. Bestanden kunnen worden gemaild naar: VerkoopBinnen@jcdecaux.com

Technische tekening

2912 cm
2912 cm
322,5
cmcm
322,5

Amsterdam

3121,5 cm
3121,5 cm
300,5
cmcm
300,5

Rotterdam

3071 cm
3071 cm

300,5
cm cm
300,5

Reclameruimte

Wijzigingen voorbehouden.

JCDecaux JUST CREATE A DIFFERENCE

Vervoersreclame
Total View pont

Campagneduur: 8 weken

Door de grootsheid van een veerboot campagne, kun je je als adverteerder als legitieme speler positioneren. Zo creëer je
Veerkracht. Wat er ook gebeurt binnen je bedrijf, duizenden mensen zien je als een bepalende factor en hebben vertrouwen
in je merk. Dankzij de drukte rondom het Centraal Station is veel bekijks gegarandeerd.

Tarief
Campagneduur
8 weken

Mediakosten

Productiekosten

€ 24.000

€ 12.500

Pont - Philips

Wijzigingen voorbehouden.

JCDecaux JUST CREATE A DIFFERENCE

Vervoersreclame
Bussen
Maak het wachten voor het stoplicht voor iedere bestuurder aangenamer door een bus te bestickeren met jouw campagne.
Met de Backview bestickering bereik je gegarandeerd de hele stad.
Backview
Aantal

Campagneduur

Media

Productie

Totaal

10

2 weken

€ 6.000

€ 5.000

€ 11.000

20

2 weken

€ 10.000

€ 10.000

€ 20.000

50

2 weken

€ 19.000

€ 23.500

€ 42.500

10

4 weken

€ 10.000

€ 5.000

€ 15.000

20

4 weken

€ 16.500

€ 10.000

€ 26.500

50

4 weken

€ 31.500

€ 23.500

€ 55.000

Wijzigingen voorbehouden.

JCDecaux JUST CREATE A DIFFERENCE

Technische specificaties
Bussen
Leesbaarheid

Let erop dat bij het formaat en de kleurstelling van teksten, visuals en logo’s, de uiting
ook op grotere afstand nog goed opvalt en leesbaar is.

Sluitwerk

Houd er rekening mee dat doorlopende beelden en/of teksten op de scharnierdelen
van bussen problemen kunnen opleveren met het sluitwerk.

Resolutie

Zorg ervoor dat gebruikte beelden voldoende resolutie hebben:
1 : 10 = 600 dpi / 1:1 = 60 dpi. Dit om tegenvallende eindresultaten te voorkomen.

Kleuren

Bestanden opgemaakt in PMS-kleuren worden vertaald naar CMYK-opbouw, waarbij
de PMS-kleuren zo goed mogelijk worden benaderd (dit geldt ook voor RAL- en HKSkleuren).

Aanlevering

Bewerkbare PDF, met eventuele koppelingen ingesloten en de tekst omgezet naar
lettercontouren. Bestanden kunnen worden gemaild naar: VerkoopBinnen@jcdecaux.com

Technische tekening

Backview

JCDecaux JUST CREATE A DIFFERENCE

Vervoersreclame
Buzz A3 frames in de Bus & Metro
Openbaar vervoer is niet alleen van buiten maar ook van binnen te bestickeren. We bieden vakken aan in A3 formaat binnen
bussen en metro’s in Rotterdam. Zo kunnen wij adverteerders een volledig aanbod aanbieden om iedere passagier gedurende zijn gehele reis te bereiken.

Tarief
Campagneduur
8 weken

1.200 frames

600 frames

€ 5.000 *

€ 3.000 *

* Inclusief productiekosten

Technische specificaties
Posterformaat

A3 liggend / landscape-formaat (42 x 29.7 cm)

Papier

Minimaal 160 grams / maximaal 200 grams papier

Aantal

Orderaantal plus 10%.

Marge

JCDecaux raadt aan om bij de opmaak van de affiches voor het gebruik van tekst en logo’s rekening
te houden met een marge van 2,5 centimeter ten opzichte van de rand.

Aanlevering

Afleveradres

Plano op pallet met zichtzijde naar boven, uiterlijk een week voor aanvang van de campagne.

CSU,

Panelen metro: 		 t.a.v. Hounaine Dadda.

Zweth 2,

Panelen bussen: 		 t.a.v. Harry Bouwer

2991 LH Barendrecht.

Panelen metro & bussen: 		 t.a.v. Hounaine Dadda & Harry Bouwer.

JCDecaux Nederland B.V.
Gebouw Eurocenter II
Barbara Strozzilaan 374
1083 HN Amsterdam
Postbus 7979
1008 AD Amsterdam
T. 020 660 7500
F. 020 660 7575
www.jcdecaux.nl

