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disclaimer
Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld, waarbij gebruik is gemaakt
van betrouwbaar geachte bronnen. De informatie is gebaseerd op de situatie van
oktober 2007. De producten en/of diensten uit deze publicatie, alsmede de 
productvoorwaarden en de voorwaarden waaronder wij onze producten en/of 
diensten aanbieden, kunnen wijzigen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Adjoy® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
juistheid, volledigheid, actualiteit en eventuele schade of consequenties ontstaan
door (in)direct gebruik van de inhoud van deze publicatie.

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Adjoy® worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op
welke wijze dan ook en van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.



Reclame draait om aandacht trekken en dat valt niet altijd mee. Tel serieus eens alle commerciële 
boodschappen welke u op een dag tegenkomt en zal versteld staan! Om in de jungle van advertenties, 
billboards en commercials nog de aandacht van uw doelgroep te kunnen trekken, zal vernieuwt moeten
worden. Juist voor die aandachttrekkers bieden wij de oplossing.

De eerste helden van 1999
DRIE - TWEE - EEN - RENNEN! De Scheveningse
Nieuwjaarsduik van 1999 zal mij nooit meer laten vergeten
hoe lekker een broodje Unox is! Een marketingactiviteit
welke jaren na data nog haar vruchten bij mij weet af te 
werpen. Waarom? Op deze dag maakte ik Unox mee, zoals
het merk meegemaakt moet worden. Hollands, volks en
vooral verdomde koud! De ultieme Brand Expercience!

Blijvende herinneringen creëren
Al presenteer je nog een 'winning' tv- of printcampagne, niets
is overtuigender dan ervaringen. Deze blijven mensen bij en
zijn bepalend in hun beeldvorming. 

Zien is geloven
Concreet; je hebt een keer geen zin boodschappen te doen
en besteld ze via Albert.nl. Hoewel er via de website volop
communicatie is tussen de consument en het bedrijf, zal
naast de kwaliteit van de dienst zelf, de persoonlijke 
ontmoeting met de bezorger in de keuken voornamelijk het
'oordeel' vellen.

Persoonlijke communicatie
Kortom; persoonlijke communicatie wordt intens beleeft en is
vele malen meer bepalend dan iedere andere vorm. Wil je
dus de marketingactiviteiten succesvol laten blijken, zorg dan
dat ze persoonlijk mogelijk zijn. 

Brand Experiences
Over Brand Experieces spreken wij zodra een merk 'tot leven
komt'. Dit tot leven wekken is op zijn puurst het realiseren
van tweerichtingscommunicatie tussen merk en doelgroep.
Echter verwacht je van ‘experience’ terecht meer. Wil een
consument tijd en aandacht aan commercie besteden, zal
haar iets sterks gepresenteerd moeten worden. 

Breaker’s Fruitkwark proeven, simulatie vliegen bij de
Luchtmacht of wellicht een M&M’s Stormbaan; de consument
wil er graag tijd aan besteden en staat open voor merkgerela-
teerd vermaak. Maar hoe bereik je een substantieel aantal
consumenten, wat moet je hen laten beleven en hoe ga je
hier direct commercieel rendement uithalen? 
Binnenkort simpel; Adjoy®

intense merkbeleving
de meest succesvolle reclame wordt meegemaakt

In 2004 lanceert Heineken haar Beertender. Binnen nog
geen vijf weken kent al 93% van de doelgroep hem!
Waarom dit grote succes? Simpel; event marketing! 
Geen reclamespot of billboard-actie deze keer,
Heineken presenteerde haar doelgroep belevingen!
Wedstrijden bier tappen op de Leidsestraat, virtuele
biertjes trakteren; kortom belevingen welke je spontaan
met vrienden of kennissen zal bespreken. Het resultaat
was overweldigend. Miljoenen voorbegroot reclame-
budget bleef Heineken bespaart.

introductie beertender

beetje uitsloven, volop resultaat



Begin 2008 is Adjoy® een feit. Vanaf dan 
verhuren wij ons winkelpand in Rotterdam als
'advertentie-ruimte'. Aan de druk bezochte Lijnbaan
presenteren wij, samen met onze klanten, het
winkelend publiek continue merkgerelateerde Brand
Experciences. Passanten kunnen hier voor niks 
binnen komen kijken en hier 'iets'  beleven. 
Persoonlijk en blijvend.  

In periodes van drie weken zal de winkel het domein van de
klant zijn. Wij bieden alle middelen en voorzieningen om de
basis van de winkel volledig naar wens aan te kleden. Maar
hier houd full-service bij ons niet op. Wij hebben een netwerk
van partners geselecteerd, welke samen alle disciplines
beheersen voor een succesvol event. Van standbouw tot een
uitgebreide pakket aan av-voorzieningen en van promotie-
personeel tot allerlei attracties. Adjoy® brengt het binnen
handbereik.

winkelunits met tot dik 3,5 miljoen
passanten & volop mogelijkheden
adjoy® presenteert event marketing succesvol

Een compleet en dus toegankelijk pakket, welke
tegelijkertijd niets opdringt en alle vrijheid bied.
Kiezen voor Adjoy® is kiezen voor;

wat bied adjoy®?
een compleet pakket vol mogelijkheden

2 DAGEN OPBOUW  (MA&DI) 
19 AANEENGESLOTEN DAGEN OPEN (WO/ZO)

OPEN VOLGENS DE WINKELTIJDEN
55 UUR PER WEEK  INCL. KOOPAVOND EN ZONDAGEN

COMPLETE SET AV- & LICHT VOORZIENINGEN
2 X 47” LCD /  3 X 32” LCD / 11 SPEAKERS  

ALGEMENE VOORZIENINGEN
INTERNET, CLIMATE CONTROL EN DAG. SCHOONMAAK ED. 

VERZAMELEN VAN ONDERZOEKSGEGEVENS
BEZOEKERSINTENSITEIT WORDT EXACT GERAPPORTEERD

EENVOUDIG CENTRALE AANSTURING
VANUIT ÉÉN COMPUTER LICHT, BEELD EN GELUID

VEELZIJDIGE WANDBEKLEDING
ALS BILLBOARD EN/OF DEKKEND

een overzichtelijk proces
waar adjoy® ondersteuning tot full-service bied

CONCEPTUELE INVULLING VAN HET EVENT 
Wat moet er met het event bereikt worden en hoe 

vertalen we dit naar een beleving voor de bezoeker?

CREATIEVE EN GRAFISCHE UITWERKING EVENT 
Hoe en waarmee gaan we de winkel vullen 

en wie of wat hebben we hiervoor nodig

PRODUCTIONELE UITWERKING 
De ontwikkeling van interieur-

ondersteuning verzorgt door Adjoy®

INRICHTEN VAN DE WINKEL(S) 
De middelen samenbrengen, aansluitend, 

inrichten, bevoorraden, afwerken en schoonmaken

HET 19 DAAGS EVENT 
Aansturing en aanstellen van 

personeel door Adjoy®

EVALUATIE
In hoevere zijn de doelstelling behaalt en welke resultaten 

kunnen we presenteren (aantal bezoekers / inschrijvingen ed)

INRICHTING DOOR KLANT
Klant verzorgt zelf 

de inrichting

HET 19 DAAGS EVENT 
Aansturing en aanstellen van 

personeel door klant zelf

Het gehele traject; van het bedenken tot de
evaluatie van het event, omslaat 6 concrete
stappen. Hoewel u volledig vrij bent het gehele
proces in te vullen, bied Adjoy® in alle 
ondersteuning en/of voorzieningen.

hotspot brand events
100m2 advertentie plezier in de centra van dé steden



Adjoy® streeft absolute ‘hotspots’ te verkrijgen.
Naast de enorme aantallen passanten, zal men juist
hier openstaan voor commercie, vernieuwing en
vermaak!

een miljoenen bereik
letterlijk tussen de boodschappers

landelijke aspiraties
6 hotspots van het land

totaal aantal passanten
per event, per locatie (bron: locatus)

Rotterdam: Utecht:
676.600 828.400
Amsterdam: Maastricht:
741.100 613.000
Den Haag: Groningen:
626.400 605.000

Absoluut
Passantentellingen vertellen dat er in 19 dagen ruim 700.000
mensen langs ieder van onze panden zullen lopen. Met 6
locaties bereikt een event maarliefst 4,1 miljoen passanten!
Vervolg onderzoek heeft uitgewezen dat 78% een bezoek
aan de winkel niet uitsluit! 

Jonge boodschappers
Simpelweg kan gesteld worden dat met Adjoy®, de 
boodschappers bereikt worden. Zij lopen tenslotte niet voor
niets op een winkelstraat. Daarnaast kunnen we voorzichtig
stellen dat de gemiddelde bezoeker van het stadscentra nog
middenin het leven staat. Mede door de vele hoge scholen en
grote bedrijven is de bezoeker veelal jong (20 tot 49 jaar).

Geografisch
De drukst bezochte winkelgebieden, zijn met stip de ‘oude’
stadscentra van de grote steden. Logischerwijs brengen de
inwoners de meeste bezoeken aan ‘hun’ winkelstraten. Zo
bestaat het winkelend publiek in Rotterdam voor 39% uit
R’dammers. Ruim 16% van de bezoekers komt uit de stads-
regio, 23% uit de provincie en 22% uit de rest van het land.

Adjoy® bouwt binnen anderhalf jaar haar formule uit
tot 6 winkels. Met een netwerk van locaties kan
bijna een kwart van alle Nederlanders bereiken 
worden. Concreet komt dit neer op dik 4 miljoen
winkelende en reizende consumenten.

Landelijk medium
Onze focus leggen wij met 4 winkels op de Randstad.
Daarnaast zullen wij ons met een locactie in Groningen en
Maastricht ook in het Noorden en Zuiden laten zien. Dit
maakt binnen afzienbare tijd het mogelijk om met Adjoy®

landelijke eventmarketing te presenteren. Dit is uniek. 

Ook zodra het gehele netwerk uitgerold is, blijft het mogelijk
één of een selectie van de units af te nemen. Dit houd Adjoy®

eveneens effectief bij regionale marketingactiviteiten. Kiest u
er echter voor om in meerdere units tegelijk campagne te
voeren, belonen wij dit met gunstige voorwaarden en
aantrekkelijke kortingen.

vanaf wanneer?
streefdata openingen

Rotterdam:
Maart 2008

Amsterdam: 
Juni 2008

Utecht:
September 2008

Den Haag:
Januari 2009

Maastricht:   
April 2009

Groningen:
Juni 2009

funshoppen populairste activiteid

wat we het allerliefste doen

De Nederlandse consument winkelt graag. Zelfs zo
graag dat zij letterlijk niets leukers weet. Meer dan
eens is 'funshoppen' aangewezen tot dat wat we
het liefst doen!  

Een recent onderzoek verteld dat Rotterdam jaarlijks
17,5 miljoen vrijetijdsbezoeken te verwerken krijgt.
Veruit de belangrijkste reden voor een bezoek aan de
Maasstad, is winkelen. Maarliefst 65% bezocht de
stad met uitsluitend deze rede. 

Van de overige 35% combineerd daarnaast nog eens
het merendeel hun ‘hoofdactiviteit’ met een bezoek
aan het winkelgebied. Gemiddeld wordt er 4 1/4 uur
aan 'funshoppen' besteed.



Bent ook u geïnteresseerd in adverteren op
‘hotspots’ en zo een blijvende indruk te maken op
uw doelgroep? Graag horen wij van u en laten ook
uw merk profiteren van de kracht van Adjoy®

Bij Adjoy® presenteren wij een basis pakket, waarmee wij het
onze klanten zo eenvoudig mogelijk hopen te maken. Wij 
leveren de locaties standaard voorzien met licht, geluid en
beeld. Daarnaast zijn verschillende oplossingen voor de
wand- en vloerbekleding inbegrepen. De locatie zal dagelijks
worden schoongemaakt en er zijn (collectief) hulpverlenende
krachten op te roepen.

Naast dit pakket bieden wij een scala aan invullingen en
mogelijkheden. Via een netwerk van partners bent u bij ons
eveneens aan het goede adres voor hoogwaardige interieur-
bouw, promotiepersoneel en verhuur van allerlei applicaties. 
Echter bent u ook vrij dit zelf voor uw rekening te nemen.

tarievenoverzicht
simpel en eerlijk

voorbeeld berekening
aan welke kosten moet u denken

Basis, voorzieningen, wandbekleding en vloer
Bij één locatie €  50.000,-

Bezetting van 2 krachten
Van ma/zo 55 uur p/w €  13.940,-

2 extra krachten 
Van vrijdagavond tot zondag €  5.940,-

Invulling
Decor en applicaties €  12.000,-

Totaal €  81.880,- (excl. BTW)

Voor een volledig verzorgt event, van strakke invulling tot een
continue bezetting van tenminste 2 personen, rekenen wij een
totaalprijs van € 82.000,- per locatie. In deze vorm vragen wij wel
een eigen voorstel tot invulling, hoe de locatie aangekleed wenst
te worden en de grafische uitwerking van de wandbekleding ed.

basis pakket
een goed begin

Basis
19 dagen één locatie
55 uur per week geopend (afhankelijk van winkeltijden)
BVH en beveiligend toezicht (collectief)
Algemene voorzieningen (gas / water / licht)
Dagelijkse schoonmaak

Voorzieningen
5 LCD tv schermen (2 x 47”/ 3 x 32”)
Laptop voor aansturing media
Wire-less internet
Verlichting (plafond / zijwanden)
Geluid (11 plafond speakers)
Climate Control

Wandbekleding (32 panelen)
Keuze uit of een combinatie van;
Full-Color Print
Egaal gespoten (één PMS kleur)
Full-Color sticker

Totaal €  50.000,-

Vloer (100m2)
Eén kleur inbegrepen
Twee kleuren €  500,-
Drie kleuren €  900,-

Personeel
Standaard €  40,- p/u
Na 6 uur p/u €  50,- p/u
Weekend p/u €  50,- p/u

Hét event
Decorbouw  vanaf €  8.000,-
Verhuur applicaties op aanvraag

aanvullingen
simpele en concrete voorbeelden

uw rol
de ‘taken’ voor u

Hoewel wij trachten een compleet pakket te bieden,
kunnen wij niet alle taken op ons nemen. Zo blijft de
creatieve invulling tot de verantwoordelijkheid van
het merk en/ of haar reclamebureau vallen. Adjoy®

adviseert in deze ‘slechts’.

Als creatieve invulling zien wij zowel al de conceptuele als de
grafisch uitgewerkte plannen. De klant blijft zelf verantwoor-
delijk voor het event. Wij bieden ‘slechts’ alle middelen en
dragen zorg dat uw marketinguiting goed verloopt.



contact
Adres
De iep 10
2912 RC Nieuwerkerk ad IJssel
Telefoon
06 24 266 299 / 06 43 0606 44
Mail & Web
adjoy@adjoy.nl / www.adjoy.nl
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