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AMSTERDAM CENTRAAL STATION GIANT FLOW
Ngage Media is op het drukstbezochte monument van Nederland, Amsterdam Centraal,
prominent aanwezig met grote digitale schermen. Amsterdam Centraal is de toegangspoort naar
groot Amsterdam en wekelijks passeren op dit station meer dan 1,2 mln mensen. Het station is de
verbinding tussen ‘t IJ, stadscentrum, busplatform en metro. Het station is voorzien van premium
winkels en horecagelegenheden met uitzicht op ‘t IJ.
Onder de naam “Flow” heeft Ngage Media hoogwaardige grote digitale schermen geïntegreerd in de architectuur van
dit station. Op de schermen wordt een loop getoond die bestaat uit commercie afgewisseld met iconische Amsterdam
beelden. De afwisseling van branded en non-branded content verhoogd de relevantie van de schermen en zorgt ervoor
dat uw campagne gezien wordt.
Dankzij een open data verbinding is de locatie uitermate geschikt voor interactieve campagnes. Denk bijvoorbeeld aan
sms-acties, augmented reality of het tonen van live beelden van evenementen. Bezoek voor inspiratie de website van
Ngage Media, of neem contact op met de afdeling sales op 035 744 0140.

GIANT FLOW							 2015
Met 48m2 LED is de Giant Flow het grootste exemplaar van de digitale schermen in de IJhal. Het scherm bevindt zich in
in het deel van de hal waar veel horeca is gevestigd. De getoonde programmering is daarop aangepast. Het scherm toont
commercie afgewisseld met mooie iconische beelden van bezienswaardigheden in het centrum van de stad.
De beelden bewegen mee met het moment van de dag; ‘s ochtends worden beelden getoond van de stad die ontwaakt,
’s avonds zijn er beelden van een in het donker verlichte stad. Met een campagne inzet op de Giant Flow is een kwalitatieve
bereiksopbouw gegarandeerd.
De campagne boodschap komt 1 x per 3 minuten langs, 17 uur per dag, 7 dagen per week. De campagne uitingen kunnen
gesegmenteerd worden ingezet waardoor ze meelopen in het ritme van de dag maar ook kan de inzet afhangen van externe
factoren zoals temperatuur, zon en regen.
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PRODUCTIE
Wanneer u wilt communiceren maar geen spot
voorhanden heeft, dan kan Ngage Media deze
maken. Afhankelijk van uw wensen variëren de
productiekosten tussen 500 en 800 euro per
spot.

DOUBLE FLOW
GIANT FLOW

BANNER FLOW
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