Tijdens de carnavaldriedaagse op 10, 11 & 12 maart 2018 zorgt de organisatie
voor grote informatieborden in het hart van het carnavalsfeest.
Op de Halse Grote Markt wordt er links en rechts van het hoofdpodium
een groot LEDscherm geplaatst om de bezoekers te informeren
over allerhande randactiviteiten, optredens, programma’s,...
Een extra scherm wordt in het centrum van één van de tien grootste kermissen van België opgesteld
om een nog grotere doelgroep te bereiken. Dit scherm wordt al één week voor carnaval geactiveerd.
We stellen deze schermen, met een afmeting van 2m x 3m, en een LEDafstand van 6mm,
wat betekent dat een bewegende beeldweergave perfect kan worden gevolgd
van op een afstand van 2 meter, ook ter beschikking van sponsors.
Sponsors kunnen hun logo gedurende drie dagen en nachten, in een steeds terugkerende loop,
laten verschijnen tussen de informatieflashes.
In de wetenschap dat carnaval Halle over drie dagen meer dan 100.000 bezoekers
mag ontvangen en dat de Grote Markt 3 dagen en nachten overspoeld wordt
door tienduizenden bezoekers, is dit zeker een efficiënte reclamestunt.
Uw logo in een doorlopende loop, afgewisseld met informatieflashes
op drie reuzeschermen in het hart van het feestgewoel:
Dat is
3 dagen en 3 nachten doelgerichte visuele reclame aan €750,00
In detail:
Uw logo zal 12 sec. zichtbaar zijn in een doorlopende loop
Op reuzenschermen op de Grote Markt:
Van zaterdag doorlopend van 14u00 tot dinsdag 06u00
Dagelijks lopen de reclameloops door, afgewisseld met algemene informatie.
Op de kermis:
Eén week voor carnaval, overdag continu, ’s nachts uitgeschakeld wegens lichtvervuiling
gedurende aanloop naar carnaval.
Tijdens het carnavalweekend worden de beelden continu verspreidt.
•
•
•

Invulling naar vrije keuze: one-page, filmpje of verschillende beelden.
Alle beelden moeten klaar voor presentatie worden doorgestuurd.
Formaat: 1280 x 720 / 16:4
Foto’s minimum 150 DPI
Video minimum 1280p x 720p
• Bestandsformaten: JPG, MP4, PNG, PPT, PDF, MOV, WMV
• Opgelet: bij films is er geen geluidopbrengst mogelijk.
Alle materiaal verzenden naar in@halattraction.be

Nog meer info via www.carnavalhalle.be, of stuur een vrijblijvend mailtje naar in@halattraction.be
Alle prijsvermeldingen zijn excl. BTW.

