
 
 

Advertentiemogelijkheden inspiratieruimte VVV Ameland Nes 

 
In de inspiratieruimte van VVV Ameland in Nes oriënteren bezoekers zich op wat zij tijdens hun 

verblijf op Ameland allemaal gaan doen. Gasten vinden er foldermateriaal en een informatiewand, 

maar ook een videowall met maar liefst 9 schermen met een totale oppervlakte van 2 bij 3 meter. 

Hierop worden foto’s en video’s getoond die onze gasten op ideeën kunnen brengen.  

 

1. Foldermateriaal en informatiewand 
Als lid van VVV Ameland is het mogelijk om gratis folders of visitekaartjes te verspreiden via de 
displays in onze inspiratieruimte in Nes. Tevens is er een mogelijkheid om een reclameposter op het 
publicatiebord te hangen (maximaal A4 en staand formaat, bij voorkeur geplastificeerd). Ook 
gebruikmaken van deze optie? Geef dan je promotiemateriaal af bij onze balie. 

 
2. Videowall advertentiemogelijkheden 
Leden van VVV Ameland hebben de mogelijkheid om gedurende de voorstelling op de videowall hun 

advertentie of eigen video te tonen. Onderzoek heeft ons geleerd dat de aandacht van de bezoekers 

goed vastgehouden wordt als de voorstelling door blijft lopen en op maximaal 3 van de 9 schermen 

een advertentie wordt getoond. Wil je een eigen video met eigen reclame tonen, dan is 30 seconden 

de maximale tijd. Ook als je advertentie niet bewust wordt gelezen, blijkt dat de bezoeker deze wel 

degelijk heeft meegekregen. De attentiewaarde is dus groot! 

 

In onze vestiging in Nes ontvangen we jaarlijks circa 130.000 bezoekers en de inspiratieruimte wordt 

door het merendeel van de gasten bezocht. Zij komen bewust om zich te laten inspireren en staan 

dus open voor ideeën. 

Bijgevoegd een aantal voorbeelden van de mogelijkheden die wij bieden. De getoonde reclames zijn 

fictief en alleen bedoeld om een indruk te geven hoe een advertentie getoond kan worden. 
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Tarieven: 

3 maanden (minimale periode, prijzen excl. 21% BTW): 

1 scherm 1 vertoning per cyclus  rechts   €    50,-  voorbeeld 1 

2 schermen 1 vertoning per cyclus rechts   €    75,-  voorbeeld 2  

3 schermen 1 vertoning per cyclus rechts   €    100,- voorbeeld 3 

3 schermen 1 vertoning per cyclus onder   €    125,- voorbeeld 4 

Full screen  1 vertoning per cyclus eigen video   €    150,- max. 30 sec. 

6 maanden (prijzen excl. 21% BTW): 

1 scherm 1 vertoning per cyclus  rechts   €    75,-  voorbeeld 1 

2 schermen 1 vertoning per cyclus rechts   €    100,- voorbeeld 2  

3 schermen 1 vertoning per cyclus rechts   €    125,- voorbeeld 3 

3 schermen 1 vertoning per cyclus onder   €    150,- voorbeeld 4 

Full screen  1 vertoning per cyclus eigen video   €    200,- max. 30 sec. 

Tarieven per jaar (prijzen excl. 21% BTW): 

1 scherm 1 vertoning per cyclus  rechts   €    100,- voorbeeld 1 

2 schermen 1 vertoning per cyclus rechts   €    125,- voorbeeld 2  

3 schermen 1 vertoning per cyclus rechts   €    150,- voorbeeld 3 

3 schermen 1 vertoning per cyclus onder   €    175,- voorbeeld 4 

Full screen  1 vertoning per cyclus eigen video   €    300,- max. 30 sec. 

Extra:   2 vertoningen per cyclus + 50%  opslag op bovenvermelde tarieven 

 

Voorwaarden: 

• Lever een passende advertentie aan (specificaties afhankelijk van gekozen vertoning); 

• Minimaal hd-kwaliteit 1080 pixels i.v.m. grootte van de schermen  

1 scherm 1280 x 720 pixels 

2 schermen 2560 x 1440 pixels 

3 schermen 3840 x 2160 pixels  

Full screen video/achtergrond 4K kwaliteit 

• Alleen mogelijk voor leden van VVV Ameland; 

• De kosten dienen voor de overeengekomen periode voldaan te zijn; 

• VVV Ameland heeft het recht advertenties te weigeren. 

 

 

Meer informatie of aanmelden? Stuur een email naar webmanager@vvvameland.nl  

Natuurlijk ben je ook van harte welkom om de inspiratieruimte te bekijken. 
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