
Voor lokale ondernemers zijn de bestaande mogelijkheden van adverteren (zoals in de 
krant) veel te duur. Hiermee bereikt u ook een veel grotere groep dan u eigenlijk wilt. 

Channel4you biedt een betaalbare oplossing waarmee u doelgerichter adverteert.

Lokaal adverteren
Met het schermennetwerk van Channel4you heeft u de mogelijkheid om te 
adverteren bij bedrijven bij u in de buurt. De passanten en klanten zijn dan dichtbij en 
worden op uw bedrijf geattendeerd. Uw zichtbaarheid en naamsbekendheid worden 
vergroot door de kracht van herhaling.  

Niet alleen lokaal
Uiteraard kunt u ervoor kiezen om niet alleen lokaal te adverteren. De plaatsen waar u 
adverteert kiest u zelf. 

Een scherm in uw bedrijf
Kiest u voor het plaatsen van een scherm in uw bedrijf of in de etalage, dan profiteert 
u van de vele voordelen van het scherm. Zoals het communiceren van uw actie, 
assortiment of aanbiedingen.

Betaalbaar alternatief 
De oplossing van Channel4you is slechts een kleine investering ten opzichte van het 
adverteren in kranten. Uw advertenties zijn doelgericht en worden gezien door de 
mensen die u in uw bedrijf wilt hebben. 

Zelf bepalen wie er op uw scherm adverteert 
U heeft invloed op de advertenties die getoond worden op uw scherm. Kent u iemand 
anders die ook meer onder de aandacht wil komen bij potentiële klanten, zijn omzet wil 
verhogen en meer naamsbekendheid wil genereren?

Geef deze referentie aan ons door en wij regelen de rest! 

Waarom Channel4you?
Channel4you is ontstaan om kleine en middelgrote ondernemers een 
alternatief te bieden op de huidige manier van adverteren. 

Betaalbare oplossing voor
doelgerichte promotie.

“Bakkerij Ad Ketels bereikt 
duizenden consumenten per dag

met schermen van Channel4you.”
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Levering

» Een scherm van 42” of 49”
» Professionele wand- of plafondoplossing
» Innovatieve en energiezuinige mediaspeler
» On-site service 
» Opgemaakte advertentie 
» Opgemaakte templates
» Gebruik van het schermennetwerk van Channel4you
» Toegang tot webapplicatie waarmee u zelf:
 » Eenvoudig uw templates aanpast
 » Een nieuwe advertentie opmaakt en plant 
 » Locaties beheert waar uw advertentie getoond wordt
» Minimaal 50.000 getoonde commercials 

U kunt kiezen voor het exploiteren van een scherm of adverteren op 
het Channel4you schermennetwerk. Hiervoor leveren wij complete 
pakketten zodat u achteraf niet voor onverwachte kosten komt te staan.  
 

Pakketten Exploiteren

Adverteren
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Meer informatie?  Neem contact op!  
088 - 90 90 450  of  info@channel4you.nl
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Voordelen van adverterenVoordelen van het scherm

Zichtbaarheid vergroten
Op het onderste gedeelte wordt uw advertentie getoond. Deze is te 
zien bij andere ondernemers, op door u gekozen locaties. U vergroot 
uw zichtbaarheid en naamsbekendheid. Op welke locatie wilt u gezien 
worden?

Altijd de laatste acties tonen 
Wilt u dat uw klanten altijd op de hoogte zijn van de laatste acties, 
nieuwe producten of aanbiedingen? U bepaalt zelf wat u toont. 
U kunt er ook voor kiezen om leveranciers op uw scherm te tonen. Al 
dan niet tegen een vergoeding.

Lokaal adverteren
Met het schermennetwerk adverteert u lokaal, bij bedrijven in de buurt. 
Zo bereikt u de mensen die bij u in de buurt winkelen en adverteert u 
doelgericht. U kunt ook kiezen om op schermen in andere steden te 
adverteren. De plaatsen waar u adverteert kiest u zelf. 

Impulsaankopen verhogen
Toon de laatste aanbiedingen op uw scherm, zo verleidt u mensen 
tot het doen van een aankoop. Het aantal impulsaankopen wordt op 
deze manier verhoogd.

50.000 keer per maand getoond
Uw advertentie wordt op 10 locaties gemiddeld 50.000 keer per maand 
getoond. 9 seconden lang tot wel 16 keer per uur. Een tv-commercial 
van deze omvang kost aanzienlijk meer. Channel4you is het betaalbare 
alternatief. 

Klant beleeft wachten positief 
Op het scherm wordt het actuele nieuws getoond. De wachttijd-
beleving van uw klant wordt door het actuele nieuws positief 
beïnvloedt. De wachttijd wordt 40% korter ervaren. 

Klanten herinneren u
Doordat uw advertentie met grote regelmaat langskomt, herinneren 
klanten en passanten uw bedrijf of actie. Dat is de kracht van  
herhaling. Zou dit effect hetzelfde zijn bij een advertentie in de krant?

Nieuwe klanten aantrekken
Van passanten of bezoekers klanten maken? Door de bewegende 
beelden heeft het scherm een hoge attentiewaarde en worden 
passanten shoppers. 

Meer klanten, meer omzet
Door het tonen van uw advertentie op door u gekozen locaties trekt u 
meer klanten en verhoogt uw omzet. 

Heel eenvoudig zelf aanpassen
Channel4you levert u templates op maat. Deze kunt u op elk 
gewenst moment eenvoudig aanpassen zodat u altijd duidelijk 
communiceert met uw klanten. De informatie op het scherm kunt 
u vanaf elke locatie en op elk moment via de webapplicatie wijzigen.













Slimme luchtverfrisser praat met smartphone

Oudste in gevangenschap levende panda wordt 37 jaar


