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Aandacht is nog nooit zo makkelijk geweest

Friesland weer in beweging
Iedere ondernemer zit met dezelfde vraag: hoe krijgen we Friesland weer in beweging?
Bedrijfstakken die op vrijwillige basis gesloten waren, of het rustig aan deden, willen liever vandaag
dan morgen weer starten. Rustig beginnen, of zelfs gaan knallen.
Maar hoe pak je dit aan? Hoe bereik je zoveel mogelijk mensen in een zo kort mogelijke tijd om
te vertellen dat je weer/nog in bedrijf bent? Omrop Fryslân heeft op dit moment, mede dankzij
de corona crisis, een ongekend hoog mediabereik. Maak hier gebruik van.
Hoe dan?
Omrop Fryslân Reklame heeft hier een idee voor: de ‘pak die kans’ tv-commercial.
Dit is een eenvoudige regionale tv-commercial waarin ondernemers in eigen woorden hun
doelgroep vertellen dat ze open zijn. Hoe ze de veiligheid van hun klanten waarborgen of wat de
openingstijden zijn. De ondernemer, of zijn vertegenwoordiger, vertelt dit zelf in beeld. De beelden
worden deels ingevuld met product- en/of locatiebeelden. De spot sluit grafisch af met een logo
en aanvullende info.
Zoals hiervoor beschreven, filmen wij de spot bij de ondernemer op locatie. Er vindt geen bezoek
vooraf plaats, een telefonisch voorgesprek is wel mogelijk. Oplevering van de spot gebeurt online.

Wij nemen alle RIVM voorzorgsmaatregelen:
1. Er komt alleen een ervaren cameraman langs, die ook
advies geeft over de juiste tekst- en beeldkeuzes.
2. Wij gebruiken draadloze microfoons en telelenzen om een
minimale afstand van anderhalve meter te waarborgen.
Op onze microfoons gebruiken we disposable plopkapjes.
3. Om het spreken voor de camera makkelijker te maken,
gebruiken we eventueel een portable auto-cue.
Dit is een systeem waarbij de voor te dragen spreektekst
voor de lens geprojecteerd wordt.
portable auto-cue

Met een eigen 25 sec. tv-promo op Omrop Fryslân bereik je 320.000 Friezen. Spreek ze persoonlijk aan
en breng ze in beweging. Via hun hoofd naar het hart, precies de mensen waar je naar op zoek bent.

Bel of mail ons voor deze speciale tv-commercial
in combinatie met een scherp uitzendtarief!
Omrop Fryslân Reklame
Zuiderkruisweg 2
8938 AP Leeuwarden
058 299 78 78
reklame@omropfryslan.nl

voorbeeldcommercials:

www.promopix.nl

