UW PUBLICITEIT OP DEZE
UNIEKE PLAATS
Verhoog uw lokale zichtbaarheid door een
echte merkervaring te bieden en duizenden
contactmomenten per maand te bereiken.

DE VOORDELEN
•

Autoreclame is uw rijdend visitekaartje.

•

Autoreclame is erg effectief en relatief
goedkoper dan andere reclamemethodes.

•

U bereikt uw doelgroep in uw regio. Uw merk
wordt herkent en langer onthouden dan met
een klassieke reclamemethode.

•

Autobelettering is compleet op maat
mogelijk. Elke oppervlakte van de wagen
kan beletterd worden, zelfs de ramen.
Alle kleuren of lettertypes zijn mogelijk.
Cars4Community denkt met u mee om de
meest effectieve campagne op te stellen en
zorgt voor de productie. U kan nooit genoeg
opvallen!

AUTORECLAME IN CIJFERS*:

88%

85%

81%

vindt het leuk

vereenzelvigt
zich met het
merk

vindt het
verfrissend

45%

38%

herkent sneller
het merk

onthoudt beter
het merk

DE VOORDELEN
•

Unieke locatie in het centrum van Glabbeek
Hoge visibiliteit tijdens het rijden in de
gemeente zelf en daarbuiten

•

Autoreclame ziet er ook professioneel uit en
is erg informatief voor uw doelgroep.

•

•

Multiplicator effect van de campagne door
ondersteuning door “social media” (LinkedIn,
Facebook, Instagram).

* Bron Ipsos, Médiamétrie en Affimétrie

cars4community.be

stappin.be

UW DOELGROEP
Reclame op een rijdende of stilstaande wagen
(op een premium locatie) brengt gemiddeld
160.000 contactmomenten per maand.
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Arrondissement
Leuven

Bevolking
Waarvan
Tussen

502.602
+/- 64%
15 en 64 jaar

Bevolking
Waarvan
Tussen

5.277
+/- 62%
15 en 64 jaar

Bevolking
Waarvan
Tussen

34.365
+/- 61,5%
15 en 64 jaar

(volgens een studie van de CBS)
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Glabbeek
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Tienen

Gebruik van de wagens als bestuurder of passagier
(Nationale mobiliteitsenquête)
ALS BESTUURDER

ALS PASSAGIER

20,1%
4,6%

34,7%
19,6%

1 tot enkele dagen per week
1 tot enkele dagen per maand

Personenmobiliteit:
verplaatsingen

VLAAMS GEWEST

Afgelegde afstand per persoon en per dag
Gemiddelde afstand van een verplaatsingen

AUTOBELETTERING
Autoreclame is uw rijdend
visitekaartje.

Ervaringen tonen
aan dat een deelauto
gemiddeld +/- 800 km
per maand rond rijdt.

AUTORECLAME OP MAAT
1. Kies uw wagen(s):
1 of 2 voertuigen

Wij helpen met een
opvallend design

2. Kies de periode:
3 of 12 maanden

Deuren
1 of 2 deuren
afhankelijk van het
model van de wagen.

3. Kies de belettering:
Volledige
dekking*

Dak
De kleur van het dak
is in harmonie met die
van de deuren.

Belettering
van de deuren

Motorkap
Achterruit
One way vision vinyl
of kofferback.

41,8km
12,28km

Belettering
van de motorkap
Belettering
van de kofferback

Ondersteund door
sociale media

* Aanbevolen voor een maximale impact

MEER INFO OVER REGIONAAL AUTODELEN
Wacht niet langer, contacteer:
bart.vanham@cars4community.be
cars4community.be

stappin.be

