Breid je campagne uit met DOOH
op een uniek podium in het hart
van de Gentse Feesten.
Van 14 tot 23 juli verbindt Polé Polé Gent de Gras- en Korenlei
opnieuw met een prachtig podium over het water. En je merk
of klant kan op deze uitzonderlijke plaats aanwezig zijn met
spots op de 2 grote LED-schermen.

2x13

200.000

400

26m2: 2 LED-schermen van 13m2

Een bereik van 200.000
bezoekers

Krijg tot 400 impressies

10

18-45

25

Dag en/of avond-nacht,
10 dagen lang

Kerndoelgroep 18-45 jaar,
soc. klasse 1-3

In 25 jaar uitgegroeid tot
nationaal merk

Polé Polé, een uniek podium,
een unieke kans.
• Sinds 1992 uitgegroeid tot nationaal merk

• Drijvend festivaldorp in Gentse binnenstad
• Zwoele zuiderse sfeer en verlichting
• Eyecatcher van de Gentse Feesten

• Internationale, kwaliteitsvolle programmatie

• Een ideale toevoeging op uw bestaande campagne

Wat biedt Polé Polé Media
je precies aan?
• 2 schermen van 4m80 x 2m70, links (Graslei) en
rechts (Korenlei) van het podium.

• Je spots in loop afgespeeld (zonder geluid) tussen
de concerten.
• Elke spot wordt tot 400 keer vertoond.

• Keuze uit verschillende pakketten: Family (tot 19u) /
Fiesta (na 19u) / Full (Family+Fiesta)

Tarieven
10"

20"

30"

Family (tot 19u)

—

€ 2.500,00

€ 3.250,00

Fiesta (na 19u)

—

€ 7.000,00

€ 9.250,00

Full (Family + Fiesta)

€ 5.200,00

€ 8.200,00

€ 10.800,00

Technische fiche
• Beeldverhouding: 16:9

• Resolutie: 1920 × 1080
(effectieve resolutie: 768 × 432)

• Bestandsformaat: Quicktime ProRes 422 of H.264
• Frame rate: 25 fps, progressief
• Bit rate: 9000 kb/s

• Lengte: 10, 20 of 30 seconden

Interesse om de héle Gentse Feesten aanwezig te zijn
op Polé Polé, of wil je enkel de families met kinderen

vóór 19u of de party people na 19u bereiken? Het kan

allemaal: ontdek meer op polepolemedia.be. Contacteer
ons via booking@polepolemedia.be of 09/265 77 20
voor een concreet voorstel.

