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The New Way of Advertising

Adverteren?

Een Media Mirror is een nieuw uiterst innovatief

Wij zetten de voordelen van het adverteren op de

reclamemedium dat multifunctioneel ingezet kan

Media Mirrors graag voor u op een rijtje. Lees op

worden. Een Media Mirror (ook wel

pagina 2 & 3 van deze brochure alles over het

advertentiespiegel, smart mirror en reclame

adverteren op onze reclame spiegels.

spiegel genoemd) is voorzien van LED-techniek
en zorgt voor een heldere full-color-display
advertentie.

Het is bijna een understatement te stellen dat het
Nederlandse Medialandschap dynamisch is. Door
een ‘over load’ aan reclame en een
vermenigvuldiging van media kanalen is het steeds

Locatiehouder worden?

moeilijker om op te vallen in de huidige

U wilt de innovatieve Media Mirror(s) in uw zaak?

Mediawereld.

Dat kan, zonder dat er voor u als ondernemer enige
kosten aan verbonden zijn. Lees hier alles over op

“De sleutel tot effectief adverteren is daar aanwezig te zijn
waar de consument er niet omheen kan en tegelijkertijd
interactie tussen merk en consument te bewerkstelligen”.

Media Mirror speelt hier perfect op in. De
innovatieve spiegels hebben een extreem hoge
attentiewaarde en zorgt bovendien voor
interactie tussen consument en advertentie. De
Media Mirrors zijn spiegels van A2 formaat die

Simon Hanemaaijer

advertenties tonen die geheel beeldvullend zijn.

Owner & Founder of Media Mirror

Wanneer u in de spiegel kijkt om uw eigen
reﬂectie te zien verdwijnt de advertentie. U weet
niet wat u ziet!
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Voordelen van adverteren
Wij hebben voor u diverse manieren van adverteren op de reclamespiegels van Media
Mirror, afhankelijk van uw doelgroep en voor u relevante regio. Deze nieuwe manier van
adverteren is laagdrempelig. Zo adverteert u al vanaf 50 euro per maand op een Media
Mirror. U kunt dus al vanaf € 1,66 per dag doelgericht adverteren, dit biedt u de volgende
voordelen:
• Directe interactie tussen consument en advertentie;
• Full-color-advertentie op A2-formaat;
• Extreem hoge attentiewaarde (wow-effect);
• De advertentie is constant als enige actief (geen 15 seconden zendtijd maar 24/7 in
beeld);
• Free publicity op het Social Network (Facebook, Linkedin en Twitter) en op onze website.

Bereik met Impact
Wist u dat, in vergelijking met andere (traditionele) media, mensen die blootgesteld zijn aan
een advertentie op reclame spiegels:

• 53 procent meer kans hebben het geadverteerde product te kopen;
• 60 procent meer kans hebben om het product aan vrienden aan te bevelen (Mond-totMond);
• 5 tot 7 keer meer hebben kans het geadverteerde product te onthouden.
Adverteren op de Media Mirrors is dus niet alleen uniek maar vooral effectief en
doelgericht!

Extra Dimensie
Media Mirror denkt graag met u mee om de effectiviteit van uw campagne te vergroten.
Van brainstormen tot volledig ontwerp en uitvoering van advertenties. Bovendien kunnen
wij uw campagne van een extra dimensie voorzien, namelijk mobiele interactie. Door
gebruik te maken van de zogenaamde ‘layar’ techniek komt de advertentie, wanneer deze in
de spiegel gescand wordt met een smartphone, tot leven.
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Bereik
Bij Media Mirror spreken we van het ‘bereik’ van de advertenties op onze spiegels. Onder
bruto bereik verstaan we het aantal personen dat in een bepaalde periode op een locatie
aanwezig is. We maken hierbij gebruik van gegevens vanuit gemeentes dan wel locatie
eigenaren. Het adverteerbereik is een afgeleide van het bruto bereik maar hierbij is al
geﬁlterd op bezoekers die daadwerkelijk in de spiegelzone (bijvoorbeeld sanitaire
voorziening) komen.

Doelgroep
Wij realiseren ons dat het niet alleen van belang is om zoveel mogelijk ‘views’ voor uw
campagne te genereren maar voornamelijk dat uw advertentie bij de juiste doelgroep
onder de aandacht komt. Bij Media Mirror is het mogelijk om uw campagne zeer gericht te
targeten op doelgroep. Voor elke doelgroep hebben wij locaties waarop gericht
geadverteerd kan worden.

Media Mirror Netwerk
De Media Mirrors hangen op diverse (publieke) locaties. Al deze locaties samen noemen
wij het Media Mirror Netwerk. Wij bieden u de mogelijkheid om iedere maand van
locaties te wisselen. Onze experts zullen samen met u een route bepalen op ons Media
Mirror Netwerk om een zo groot mogelijk bereik voor uw advertentie te genereren.
Media Mirror Netwerk

Januari
Locatie A
5,000 views

Februari
Locatie B
7,000 views

Maart
Locatie C
8,000 views

Voorbeeld van een route van 3 maanden op het Media Mirror Netwerk: De campagne van een
adverteerder is na 3 maanden op 3 verschillende locaties zichtbaar geweest en heeft hiermee een
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Locatiehouder Worden
Wanneer u over een locatie beschikt met een x aantal bezoekers kunnen wij deze gratis
van één of meerdere Media Mirror(s) voorzien. De spiegels worden dus gratis in bruikleen
gegeven. Er zijn dus voor u als ondernemer geen kosten aan verbonden. Wij zorgen
vervolgens voor de professionele montage en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Eye Catcher
De innovatieve Media Mirrors hebben een extreem hoge attentiewaarde. Deze ‘eye
catchers’ hebben vaak een zeer positieve invloed op een gewoonlijk sobere ruimte. De
Media Mirrors tillen (bijvoorbeeld) uw sanitaire voorziening naar een hoger niveau.

Zelf Adverteren
Wanneer u locatie houder van onze spiegels bent of graag zou willen worden, heeft u ook
de mogelijkheid om zelf de adverteer ruimte op de spiegels te huren. Dit geeft u de
mogelijkheid om zelf acties, kortingen etc. onder de aandacht van uw bezoekers te
brengen. Daarnaast kunt u ook zelf opzoek gaan naar externe adverteerders en zo extra
inkomsten te genereren. Onze experts zullen u graag van advies op maat voorzien.

Levensduur
De Media Mirrors gaan bij een normaal gebruik meer dan 50.000 uur mee. Bij continue
gebruik (dag en nacht) is dat ongeveer een periode van 6 jaar. Echter, in de praktijk is dit al
snel het dubbele omdat de spiegels niet altijd aan staan. De Media Mirrors verbruiken 20
Watt en zijn dus energiezuinig en milieu vriendelijk.

Locaties
1) Download de
gratis layar app

2) Scan de Afbeelding
hierboven

3) Zie de pagina
tot leven komen!

Gebruikelijke (publieke) locaties waar de Media Mirrors ingezet worden zijn:
• Hotel, restaurant, café, disco, stadion, sportclub, bioscoop of theater (in het toilet);
• Kledingwinkels (passpiegels: het kledingmerk positioneert zich nog effectiever met
gerichte reclame);
• Scholen, werk;
• En wat u zelf verder kunt verzinnen.
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Heeft u vragen over het adverteren op onze Media Mirrors?
Of wilt u graag locatiehouder worden van één of meerdere Media Mirrors?
Neem dan contact met ons op.

T : (31) 768 893 901
M : (31) 6 436 763 16
E : info@media-mirror.nl
L: Oude Bredaseweg 7C, 4872 AB Etten-Leur

e
k

W: www.media-mirror.nl
F: facebook/mediamirrors

“

Flexibel, innovatief en

betrouwbaar. Dat zijn

wij , dat is Media Mirror!

”
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