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MediaReach exploiteert naast haar eigen 
(D)OOH netwerken ook in opdracht van 
o.a. Beyond Outdoor en MMD Media een 
aantal grote en specifieke (D)OOH netwerken 
waaronder het On the Go netwerk. Dit grootse 
(Digital) Out of Home high traffic netwerk 
gericht op de weggebruiker bestaat uit:

 ■ A00 Abri panelen
 ■ Rijkswegmasten
 ■ BillBoards
 ■ Digital Screens Instore
 ■ Digital Screens Outdoor

Met het inschakelen van (delen uit) 
ons On the Go netwerk communiceert 
u op verschillende momenten met 
de weggebruiker. Met de inzet van 
Rijkswegmasten en / of BillBoards 
bereikt u snel, indringend en effectief 
een zeer grote doelgroep. Als u de 
Rijkswegmast en BillBoard campagnes 
aanvult met bijvoorbeeld de Abri’s op 
tank- en wegrestaurantlocaties dan 
creëert u een optimaal bereik binnen de 

doelgroep weggebruiker / automobilist. De 
weggebruiker die stopt op een tanklocatie 
of bij een wegrestaurant is optimaal in staat 
om te kijken naar een uiting. Even een 
moment van ontspanning en geen aandacht 
voor het verkeer maar voor de omgeving. 
Er ontstaat dus een meer dan gemiddelde 
kwalitatieve contactkans en de bestuurder 
kan bovendien gelijk actie kan bovendien 
gelijk actie ondernemen. Bijvoorbeeld 
via de smartphone of tablet een website 
bezoeken, een call to action opvolgen of 
een foto maken als reminder. Eenmaal 
binnen kunt u middels de Digital Screens 
Instore uw boodschap Point of Sale nog 
eens extra communiceren.

Gecombineerde en losse campagnes uit het  
On the Go netwerk garanderen een perfect 
bereik binnen de doelgroep automobilist 
/ weggebruiker en zijn zowel nationaal als 
selectief te boeken. De Abri panelen uit het 
On the Go netwerk hebben zelfs de hoogste 
zichtbaarheid van alle buitenreclame (bron: 

Buitenreclameonderzoek 2016)

MediaReach
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Abri Panelen
De ruim 700 (digitale) A00 Abri’s uit het On the 
Go netwerk hebben een landelijke dekking 
en staan strategisch naast de entree van 
wegrestaurants en bij tanklocaties in de loop 
naar de shop of roadside. Alle tankstations zijn 
uitgerust met een uitgebreide shop waardoor 
deze locaties door veel consumenten worden 
bezocht. En dat zijn niet alleen tankende 
weggebruikers. Steeds vaker verschuift de functie 
van een tankstation van brandstofverkooppunt 
naar speciaalzaak met de blik op de toekomst. 
Het aantal bezoekers groeit door het veelzijdige 
aanbod van producten en diensten. Ook bij 
tankstations aan de snelweg verandert de 
Shopping Mission zeer sterk. Het Nationaal Petrol 
Onderzoek 2016 laat zien dat slechts 62% van de 
bezoekers primair stopt om te tanken, de overige 
38 % stopt in de eerste plaats om iets te eten, te 
drinken of te kopen in de shop. Wegrestaurants 
worden tegenwoordig steeds vaker gebruikt 
als mobile kantoor voor Zzp’ers en MKB. Deze 
hightraffic locaties worden bovengemiddeld 
bezocht door zakelijke rijders. Veruit de meeste 
bezoekers van een wegrestaurant komen voor 
een zakelijke bespreking of vergadering. 

Rijkswegmasten 
/ Rijksweg gevel 
panelen
Deze imposante reclamemasten/ panelen met een 
dubbel paneelformaat van 11,5 m br. x 9, 2 m hg. maken 
deel uit van een nieuwe generatie reclamedragers van 
Beyond Outdoor. De masten staan aan de 7 belangrijkste 
Rijkswegen en hebben zowel een digitaal als een analoog 
vlak. Om de zichtbaarheid van de masten te verhogen 
zijn deze voorzien van Ambilight waardoor deze zelf ook 
spectaculair worden uitgelicht in de primaire kleuren van 
de uiting. Hierdoor bent u verzekerd van een optimale 
zichtbaarheid van de campagnes Daarnaast werken wij 
met een unieke loop van 18 seconden verdeeld over 3 slots 
( 2 x 1/3 slot en 1x 1/9 slot)  van 6 seconden  (i.p.v. de 
gebruikelijke 24 seconden en 4 adverteerders), hierdoor is 
optimale zichtbaarheid gegarandeerd.
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BillBoards / TriBoard
Naast het Rotterdam / Amsterdam Stad billboard netwerk, 
bestaande uit 25 panelen met een netto bereik van 36% (304.500 
personen 13 - 75 jaar) per campagne van twee weken (bron: 
Buiten- reclameonderzoek 2016) staan 125 Billboards op 
drukbezochte locaties bij o.a. de 16 Makro vestigingen (Point 
of Sale), Van der Valk Hotels en Restaurants, Les Routiers 
Restaurants, Best Western Hotels en QUALITY CENTER 
Restaurants en op luchthavens Eindhoven en Lelystad Airport. Door 
de strategische plaatsing is uw campagne optimaal zichtbaar bij uw 
doelgroep en realiseert u een zeer hoog bereik. 

Digital Screens Instore
Deze ruim 850 schermen zijn in de shops op ooghoogte geplaatst 
bij het betaalpunt, bakery en koffiecorner en tonen binnen een 
vaste loop van 150 seconden een mix van actuele nieuws- en 
verkeersberichten en weersverwachtingen. Binnen deze loop is 
er ruimte voor reclameblokken van 10 seconden. De campagne 
kan door een live feed ondersteund worden zodat de uiting 
realtime én op ieder moment van de dag tot op locatieniveau kan 
worden aangepast. De lengte van de vaste loop is afgestemd op 
de gemiddelde verblijfsduur (2,5 minuut) van de klant in de shop. 
Door de geringe overlap qua locaties biedt dit netwerk een perfecte 
aanvulling op het Abri netwerk.



De Quiosk
Steeds meer bemande bezinestations worden omgebouwd tot onbemande tanklocaties. 
Deze trend zet in snel tempo door. Om ook op deze locaties de service van een bemand 
station te bieden introduceren wij de Quiosk. Deze vendingmachine is de oplossing voor 
onbemande tanklocaties.De eerste Quiosk is prominent geplaatst op de Tango tanklocatie 
aan de Laan van Westroijen 10 in Tiel, strategisch gelegen in het midden van het land, nabij 
Van der Valk Hotel Tiel direct aan de doorgaande weg richting de A15 .De Quiosk biedt 
bezoekers de keuze uit dagverse belegde broodjes, candybars, snacks en gekoelde dranken 
welke dagelijks worden aangevuld.

Het AVIA DOOH netwerk
De AVIA formule is de snelst groeiende aanbieder van 
brandstoffen en is met ruim 365 tanklocaties het tweede merk 
in Nederland qua locatiedichtheid. De verkooppunten van AVIA 
bevinden zich binnen de stedelijke gebieden en verwerken 
maandelijks ruim 2 miljoen tanktransacties. Aan de pomp zelf,
binnen het gezichtsveld van de klant, zullen meer dan 1.000 HD 
24 inch Digital Screens worden gemonteerd. De content voor 
de Digital Screens wordt centraal aangestuurd en zal bestaan uit 
een mix van nieuws en (shop)aanbiedingen. De vaste looplengte 
van 150 seconden is afgestemd op de gemiddelde duur van een 
tankbeurt en een bezoek aan de shop.
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Waarom het On the Go netwerk 
inzetten?
Met het inschakelen van (onderdelen) uit het On the Go netwerk communiceert u snel 
en zeer (kosten)effectief uw boodschap aan de doelgroep. Hierdoor is dit netwerk 
ideaal voor adverteerders die de naamsbekendheid willen vergroten, een actie snel 
onder de aandacht willen brengen of een print, radio of TV campagne optimaal willen 
ondersteunen. 

Facts & figures

 ■ Abri panelen uit het On the Go netwerk hebben een zeer hoge attentiewaarde en 
kwalitatief het beste bereik van alle buitenreclame

 ■ Een tankbeurt duurt gemiddeld 2 minuten 
 ■ Ruim 52% van de bezoekers aan een tanklocatie ziet en herinnert de boodschap 

(bron: Buitenreclameonderzoek 2016)

 ■ 85% van de Nederlanders tussen de 25-49 jaar zit dagelijks achter het stuur
 ■ Nederlanders tanken gemiddeld 1,5 keer per week en zakelijke rijders gemiddeld 

zelfs 3 keer per week
 ■ Een locatie genereert gemiddeld ruim 32.000 tanktransacties per standaard 

campagneperiode van 14 dagen (bron: National Petrol Onderzoek 2016)

 ■ Alle panelen zijn verlicht zodat uw campagne 24/7 perfect zichtbaar is 
 ■ Alle locaties zijn 7 dagen per week geopend, vaak 24 uur per dag
 ■ U bent in staat om de locaties en doelgroep (zichtbaarheid) zelf te selecteren
 ■ U kunt selectief (bereik) uw campagne samenstellen tegen relatief lage kosten per 

1.000 contacten.

Potentieel bereik On 
the Go netwerk
Personenauto’s privé op naam 7.423.000
Auto’s van de zaak * 930.000
Bedrijfsauto’s **  899.000
Motorfietsen 545.000
Scooters en bromfiets 1.175.000
Totaal gemotoriseerd 10.972.000

*  personenauto’s op naam van bedrijven overheid en 
leaseauto’s

** bus, bestel en vracht
(bron: CBS, Statline.cbs.nl)
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Mogelijkheden en opties
Ieder bedrijf of merk heeft zijn eigen specifieke doelgroep. Naast 
nationale inzet van (onderdelen uit) het On the Go netwerk kan de 
campagne ook selectief worden ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan 
de volgende opties. 

 ■ Nationaal, lokaal, (groot)regionaal, provinciaal of 
Randstedelijk? 
Hebben uw boodschap en doelgroep een grote focus op bepaalde 
geografisch gebieden? Door het selecteren op bijvoorbeeld 
postcode of gemeente kunt u binnen onze netwerken, op 
maat pakketten samenstellen en zo uw boodschap optimaal 
communiceren.

 ■ Locatie- en campagneplanner  
Het selecteren van onderdelen en locaties uit het On the 
Go netwerk gaat eenvoudig zelf met onze campagne en 
locatieplanner. Uiteraard kunnen wij ook een selectie op maat voor 
u maken. 

Programmatic Advertising 
Digitale campagnes kunnen vooraf volledig op maat worden ingepland 
(adaptive planning). Wij noemen dat Programmatic Advertising. 
Vergelijkbaar met online campagnes kunnen gelijktijdig meerdere 
spots worden ingepland die afhankelijk van variabelen kunnen draaien. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld dagdelen, weersomstandigheden, 
actieperiodes etc.
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Standaard tarieven 2017
Mediawaarde per paneel / screen per campagneperiode van 14 dagen:

Abri Panelen Selectieve vlakprijs  € 236,- (€ 118,- p/w)
A00 - 118,5 x 175 cm (bxh)  05 t/m   20 panelen € 205,- (€ 102,50 p/w)
 21 t/m   50 panelen € 195,- (€ 97,50 p/w)
 51 t/m 100 panelen € 175,- (€ 87,50 p/w)
 > 100 panelen  op aanvraag
Abri Digitaal  € 450,- (€ 225,- p/w)

Rijkswegmasten Analoog
11,52 m. x 9,21m (bxh)  A16 – Moerdijk € 17.500,-
 A20 – Gouda € 15.000,-
 A27 – Houten € 19.500,-

Rijkswegmasten Digitaal LED paneel
11,52 m. x 9,21m (bxh)  Tarief statisch digitaal per mast € 19.500,- 
 Tarief 1/3 share per mast € 7.800,- 
 Tarief 1/9 share per mast € 2.385,- 

10



BillBoards Selectieve vlakprijzen
332 x 236 cm (bxh) Wegrestaurants  € 880,- (€ 440,- p/w)
 Lelystad Airport  € 880,- (€ 440,- p/w)
 Eindhoven Airport € 1.210,- (€ 605,- p/w)
 Makro € 880,- (€ 440,- p/w)
 Rotterdam / Amsterdam
 Consumer € 880,- (€ 440,- p/w)

Billboards Digitaal  € 1.650,- (€ 825,- p/w)

TriBoard   Tarief per 4 weken
1950 x 198 cm (bxh) TriBoard Overtoom Amsterdam € 9.750,- (€ 2.437,50 p/w)

Digital Screens Instore Selectieve vlakprijs € 84,- (€ 42,- p/w)
Portrait 1080 x 1920 pixels 05 t/m   20 screens € 67,50 (€ 33,75 p/w)
Landscape 1920 x 1080 pixels  21 t/m   50 screens € 65,- (€ 32,50 p/w) 

51 t/m 100 screens € 60,- (€ 30,- p/w) 
> 100 screens  op aanvraag

DS Outdoor Petrol (AVIA) Selectieve vlakprijs
 per locatie € 236,- (€ 118,- p/w)

Volumekorting
Bij gelijktijdige boeking meerdere campagnes 
en / of combinaties met onze overige 
netwerken geldt een staffelkorting, deze is 
afhankelijk is van het campagnevolume.

BRO
Indien panelen / schermen zijn aangemeld 
bij het BRO (zoals de Abri panelen) kan 
MediaReach een campagneanalyse 
presenteren.
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Combinatie netwerken
MediaReach exploiteert meerdere 
hoogwaardige (D)OOH netwerken waardoor 
uw totale (D)OOH campagnes (kosten) effectief 
en zeer optimaal kunnen worden ingezet. 
Klik hier voor ons complete 
netwerkoverzicht.

Standaard wisselkosten
Tenzij anders vermeld en overeengekomen 
wordt bij campagnes uitgegaan van 
standaard campagneperiodes conform onze 
campagneplanner. De reguliere wisselkosten 
zijn in genoemde tarieven inbegrepen. Voor 
inhang / posterwissels buiten de reguliere 
wisseldagen wordt in verband met extra 
voorrij- en inhangkosten een toeslag ad € 30,- 
per Abri paneel per inhang / wissel in rekening 
gebracht. Voor  een tussentijdse inhang / 
wissel van de BillBoard posters geldt een 
toeslag ad € 150,- voorrijkosten per locatie.

Tarieven en betalingscondities
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. 
Vlakken en schermen onder voorbehoud 
van beschikbaarheid. Betaling binnen 14 
dagen na ontvangst factuur die altijd via mail 
wordt verzonden.

Aanleveren materiaal 
Conform onze aanleverspecificaties: 
Digitale ontwerpen kant-en-klaar 14 dagen 
voor aanvang campagne. 
Posters 7 dagen voor aanvang campagne.  

Aantal posters
Aantal vlakken plus 20% extra posters ter 
vervanging bij schade o.a. door vandalisme. 
Bij doorhang dient rekening gehouden te 
worden met het dubbele aantal posters. 
Om technische redenen worden Abri 
panelen in geval van een tussentijdse inhang 
/ posterwissel op afwijkende data tevens op 
reguliere inhangdagen gewisseld. Ook in dit 
geval dient rekening gehouden te worden 
met een extra drukoplage.

Inhangen posters
Het inhangen geschiedt op maandag, 
dinsdag of woensdag van de eerste 
campagneweek conform campagneplanner. 
Het uithalen van de posters gebeurt op 
maandag, dinsdag of woensdag in de week 
aansluitend op de laatste campagneweek.
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MediaReach exploiteert de volgende netwerken:
On the Go | Leisure | Airports | Uw netwerk

INTERESSE?
HEEFT U VRAGEN OF WILT U RESERVEREN?

Neem contact op met MediaReach via 070 514 79 39 
of mail naar info@mediareach.nl

http://www.mediareach.nl/on-the-go
http://www.mediareach.nl/leisure
http://www.mediareach.nl/airports
http://www.mediareach.nl/opdrachtgevers
mailto:info%40mediareach.nl?subject=

