
Technische specificaties Mobiele Billboard

Reclame maken en uw boodschap overbrengen naar potentiële klanten,
dit kan middels een mobiele billboard.

Het woord zegt het al, deze is mobiel inzetbaar op elk gewenste locatie gezien
deze rondrijdt met uw reclame-uiting erop.

De nieuwe Tinttotaal mobiele billboard is een echte eye-catcher.
Perfect voor korte promoties en u betaald geen precariobelasting.

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden,
ons team staat klaar om u te adviseren betreffende uw promotie!

Mobiele Billboard

Neem contact op via 020-681 32 06 of mail ons!
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1. Het mobiele billboard is flexibel inzetbaar waardoor het uw boodschap brengt
    waar u mensen wilt aanspreken.

2. Het mobiele billboard heeft buiten TV om het grootste bereik dan welk reclame
    medium dan ook.

3. Het gemiddelde bereik van de mobiele billboard is ongeveer een half miljoen
    per week, dat komt neer op niet eens 1 cent per contact.

4. Door zijn megaformaat van 4x3meter is het mobiele billboard niet te missen
    wat garandeert dat de boodschap word gezien.

5. Het mobiele bilboard is vrij snel in te zetten waardoor deze flexibel is in gebruik
    of het nou gaat om een dag-campagne of een week.

6. Altijd direct inzage waar de mobiele billboard rijdt d.m.v. GPS routevision.

Waarom een mobiele billboard?

Kosten huurprijs
Minimaal huur 3 dagen incl. chauffeur / promotor van 08:00 tot 18:00uur.
Avonduren in overleg.

 € 650,- per dag

Eénmalige kosten print en montage
incl. opmaak 
 € 700,- éénmalig 

* Meer dan 3 dagen, prijs in overleg.
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Technische specificaties Mobiele Billboard
Deze tekening blijft eigendom van Tinttotaal B.V. en mag zonder toestemming

niet worden gekopieerd en/of ter inzage gegeven worden aan derden.

Opmaakspecificaties: 100 DPI op 100% of 1000 DPI op 10%
Geen snijtekens aanzetten
Teksten in contouren zetten
Afbeeldingen plaatsen

Bestandstype: PDF Press Quality, JPG of TIFF

Aanleveren artwork: Verzenden naar contactpersoon via wetransfer.nl

Deadline levertijd: In overleg

Bestandsformaat: Passagierszijde
Zichtformaat
Bestandformaat

:   415 x 282 cm (BxH)
:   417 x 290 cm (BxH)

Bestuurderszijde
Zichtformaat
Bestandformaat

:   415 x 282 cm (BxH)
:   417 x 290 cm (BxH)

Voorzijde
Zichtformaat
Bestandformaat

:   156 x 120 cm (BxH)
:   158 x 122 cm (BxH)

Achterzijde
Zichtformaat
Bestandformaat

:   199 x 255 cm (BxH)
:   201 x 257 cm (BxH)

Vragen over aanleverspecificaties? Neem contact op via studio@tinttotaal.nl
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