Autoreclame Werkt
Reclame, wie is er niet groot mee geworden?
Uw winkeliersvereniging on the road…
Als winkelier bent u ondernemend, u bent immers ondernemer. Als winkeliersvereniging maken u
en uw medewinkeliers zich sterk voor een goede promotie van jullie winkelstraat of -centrum.
Autoreclame Werkt! heeft daarom voor jullie een collectieve oplossing: autoreclame voor uw
winkelcentrum. Door gezamenlijk hieraan deel te nemen, drukken jullie de investeringskosten en
zetten jullie uw winkelcentrum gegarandeerd op de regionale kaart.

U wilt als winkeliers regionale bekendheid. Denken jullie aan televisie- of
radioreclame? Niet doen! Een eenmalig spotje kost al veel geld en bereikt
niet gericht de mensen uit de buurt; úw doelgroep.
Een regionale advertentie is een optie, maar wordt slechts één keer gezien
en daarna bij het oud papier gelegd.
Autoreclame? Doen! De voordelen: de investering is relatief goedkoper
dan andere manieren van reclame maken, de reclame is 24 uur per dag te
zien en deze mobiele reclamezuil bereikt de mensen die u wilt benaderen; uw (potentiële) klanten.
Bovendien is de belettering geheel fiscaal aftrekbaar. U denkt nu: “Wiens privé-auto moeten we dan laten
bestickeren of moeten we een nieuwe auto aanschaffen?” Niet nodig. Autoreclame werkt! heeft een
betrouwbaar bestand met particulieren, die tegen vergoeding met hun auto’s reclame maken voor onze
klanten. Wij zorgen voor het bestickeren van de auto’s en het controleren en betalen van de
automobilisten. U hoeft enkel aan te geven waar u de reclame-auto’s wilt laten rijden.

Wist u dat:
Het aantal Opportunities To See (OTS)
van een bedrijfsauto met reclame is
naar rato met andere voertuigen
berekend op meer dan vier miljoen
contacten per jaar. (Bron: SI’BON)
Een merk / logo zien = branding.
Branding = naamsbekendheid.
Naamsbekendheid = betrouwbaarheid
Regelmatig = meer klanten.
Meer klanten = meer omzet.
Daar draait het immers om!

We horen u denken: “Wat gaat ons dit kosten? Hoe
realiseren we dit?” Onze adviseur licht graag toe wat
voor jullie de mogelijkheden zijn. Uiteraard vrijblijvend.
Ook kunt u onze website raadplegen:
www.autoreclamewerkt.nl
Wie weet zien we binnenkort jullie reclame-auto’s wel
rijden!

Tips and tricks:
* Gebruik een pakkende slagzin: Wij winkeliers weten wel wat Wijchenaren willen.
* Staat Sinterklaas voor de deur? Binnenkort koopzondag? Geef uw (potentiële) klanten dan een
reminder. Autoreclame helpt! denkt graag met u mee. Zo bieden wij u ook de mogelijkheid om een
reclame-aanhanger voor een korte of langere tijd te huren met een vermelding van de speciale
winkeldag/ondernemersactie. Zet uw verplaatsbare, opvallende billboard op een plek neer waar het een
ware blikvanger is. Jullie genereren gegarandeerd veel meer leads. Let the shopping begin!

