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Mediamogelijkheden

Over xScreen interactive 
xScreen Interactive is de grondlegger van het 
Splitscreen Advertising netwerk,  een van de snelst 
groeiende landelijk dekkende Digital Out of Home 
(DOOH)/ narrowcasting netwerk, bestaande uit 
grote 100 inch (2,7 m2 of nog grotere) dnp projectie 
TV schermen. De schermen zijn strategisch geplaatst 
voor optimale zichtbaarheid in clubhuizen en 
sportkantines bij meer dan 120 sportverenigingen. 
Van hoofdklasse hockey tot derde klasse voetbal 
en van Eredivisie voetbal tot indoor sportcentra 
,verspreid over het land. 

Hoe werkt Split-Screen Advertising 
Split-Screen Advertising is gebaseerd op live 
broadcasting signaal, omringt door een horizontale 
banner (onder) en verticale banner (rechts). Deze live 
broadcasting, bijvoorbeeld een F1 Max Verstappen 
race of PSV - Ajax, staat garant voor gerichte 
aandacht van de club bezoeker. Er is immers altijd 
relevante content op sport gebied. 

Adaptive planning 
We kunnen de uitingen, zowel landelijk als regionaal/ 
lokaal uitserveren op basis van gerichte target 
audiences. Bijvoorbeeld op geslacht, leeftijd, sport, 
geografische relevantie, tijdslot etc. We weten 
immers precies wie wanneer waar traint of een 
wedstrijd speelt. 
 
Eveneens kunnen we meerdere uitingen tonen 
afgewisseld in de loop bijvoorbeeld een corporate 
uiting afgewisseld met een vacature uiting of een 
aanbieding van een specifiek product of evenementen 
etc.
 
Fieldmarketing
We ondersteunen de clubcommunicatie naast 
narrowcasting ook met fieldmarketing. Zo kunnen 
we selecteren op clubomvang (aantal actieve 
leden) en geografische relevantie voor de inzet van 
promoteams en/ of promotiemateriaal. Meer weten 
over onze op maat oplossingen?
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Zichtbaarheid en bereik
Zichtbaarheid en bereik in de club
De gemiddelde verblijftijd in de sportkantine is ruim 
1,2 uur per bezoek in het weekend en 30 tot 40 
minuten per bezoek doordeweeks. Onze contentloop 
is afgestemd op deze verblijftijd. De uitingen zijn 
doorlopend te zien in een loop van 60 seconden met 
een spotvertoning van 12 seconden.  

De regionale spots bestaan uit een minimum van 3 
advertenties van telkens 15 seconden in een loop 
van 60 seconden. Bij meer regionale adverteerders 
worden de uitingen in carrousel getoond. 

Het totale netwerk genereert ruim 250.000 contacten 
per 7 dagen, Wat dit netwerk uniek maakt is het 
doorlopende contact met de doelgroep. Immers, de 
persoon in kwestie is gemiddeld 1,5 a 2 keer per week 
aanwezig op de club i.v.m. trainingen, wedstrijden, 
bardiensten etc. (op het moment dat er kinderen in het 
spel zijn zelfs gemiddeld 3 keer per week). Daarnaast 
kunnen we optioneel multi-channel dezelfde persoon 
op meerdere momenten bereiken, zodat we gericht 
op maat de ‘customer journey’ kunnen sturen en 
verrijken.
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Media inzet op basis van cpm 
Uw xScreen Interactive mediacampagne wordt berekend 
op basis van cpm, kosten per 1.000 vertoningen. Dit 
cpm tarief is gebaseerd op het volume op basis van de 
weekindex, momenten van inkoop (lead time), actuele 
bezetting van het netwerk en eventueel additionele 
kenmerken.

 
Het basis cpm tarief bedraagt € 30,-  
per 1.000 schermvertoningen. 

Volume inzet 
De xScreen campagnes worden afgerekend op basis van 
OTS (opportunity to see) contacten en kunnen ingezet 
worden op basis van een contactenvolumestaffel. Hoe 
meer contacten u wilt inzetten per periode of campagne, 
des te hoger de volumekorting.
 
De weekindex voor het bepalen van uw Split-Screen 
mediacampagne kan per week variëren en wordt bepaald 
op basis van de bezettingsgraad van de clubs (door de 
weeks en weekenden) op basis van clubcijfers over de 
afgelopen 3 jaar. 

Additionele kenmerken 
Take-over regionaal   +35% 
Selectieve campagnes tot 25 schermen +10% 
Gesegmenteerde inzet   +15%
Full Screen uitserveren 1x per uur 30 sec +45%

Graag inventariseren we in een gesprek 
uw mediawensen. 
 
Netwerkomvang  
Momenteel omvangt het xScreen Interactive Split-
Xcreen-Advertising Sportnetwerk  127 schermen bij 104 
verenigingen.

Media inzet
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Aanvullende informatie

Tarieven en betalingscondities
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
schermen onder voorbehoud van beschikbaarheid.  
Facturatie geschiet bij aanvang van campagne. 

Aanleveren materiaal
Conform onze aanleverspecificaties:
Digitale ontwerpen kant-en-klaar 7 dagen
voor aanvang campagne.

Aanlever specificaties
Lokale/ regionale advertentie 
Advertentie verticaal
Bestand formaat PNG. of JPG
350 px x 1080 px(bxh) 

Animatie is mogelijk in MP4 bestand 
Licht geanimeerd  
Duur 15 seconden
Landelijke advertentie
Advertentie horizontaal
Bestand formaat PNG. of JPG.
1570 px x 197 px (bxh) 

Animatie is mogelijk in MP4 bestand
Licht geanimeerd
Duur 12 seconden

Content Management Systeem 
De basis voor onze netwerkoperaties, zoals 
beschikbaarheidsverificatie,  inventarisreserveringen 
en campagneprestatie management wordt verzorgd 
door onze partner TSS CrossMedia Group doormiddel 
van het EVADO platform.
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Onze partners



 

Planetenweg 5 | 2132 HN HOOFDDORP
   +31 (0)23 55 63 239    |  +31 (0)6 247 471 65

info@xscreeninteractive.com
www.xscreeninteractive.com  

  
Interesse?

HEEFT U VRAGEN OF WILT U RESERVEREN? 

Neem contact op met onze mediaspecialist 
Martijn Daalder +31 (0)6 247 471 65 | martijn.daalder@xscreeninteractive.com


