Brochure
2017

Voorwoord

Beste Mediarelatie,

Alles onder 1 dak

Als marketeer is het niet altijd even makkelijk…. Met beperkte budgetten het maximale willen

C10Drukwerk.nl is de online drukwerkshop van C10Media. Met C10Drukwerk.nl bieden

bereiken en dat met een grote druk op resultaat op korte termijn. Dat wetende, en met de

wij een communicatieportal met een groeiend assortiment drukwerk tegen de voordeligste

veranderingen van steeds meer nieuwe vormen van advertising maken het niet makkelijker.

prijzen. Hier kun je jouw drukwerk – waar geen tekst en uitleg voor nodig is – direct bestellen.

Om het overzicht en comfort te behouden en het makkelijker te maken verzorgt C10 Media

Dat scheelt ons tijd en jou dus geld! Bij C10Drukwerk.nl hoef je beslist niet alles zelf uit

mediastrategie, planning,inkoop en optimalisatie van alle mediumtypen. Het is onze missie

te zoeken. Mochten er vragen zijn over het bestelproces, dan staan wij voor je klaar om

om middels slimme en creatieve inzet meer uit je merk te halen.

eventuele vragen te beantwoorden (telefonisch of per e-mail) en je te ondersteunen.

Om de consument en het merk met elkaar te verbinden, moet je niet alleen verstand hebben

Transparantie

van gekochte media maar ook verdiende media en eigen middelen. Het vereist bovendien

Het mediabudget is van de adverteerder, het geld van de adverteerder. Wij maken

inzicht in zowel het merk als de beweegredenen van de doelgroep(en). En wij begrijpen dat

alle geldstromen en inkomsten inzichtelijk, leveren bij elke campagne inzage in de

het niet alleen gaat om de GRP’s, clicks, likes maar om mensen juist te raken, waardoor we ze

verdeling van het budget over de verschillende media. Zodoende staan openheid

in beweging brengen.

en transparantheid centraal in onze bedrijfsvoering.

Fullservice mediabureau met één aanspreekpunt.

Met vriendelijke groet,

De algemene opvatting is dat je voor het scherp inkopen van mediaruimte bij de ‘grote bureaus’
moet zijn vanwege het volume, maar dat is allang niet meer de situatie. En eigenlijk is
het ook heel logisch; we hebben niet alleen de ervaring en expertise die de grote bureaus
ook hebben, maar bovenal zijn we als ondernemers nou eenmaal meer betrokken.
En dat maakt het grootste verschil.
Nuri Cetin
Natuurlijk kopen de ‘grote bureaus’ ook scherp in. Vooral voor de adverteerders met ‘de grote
budgetten’. De budgetten van de minder grote adverteerders fungeren vaak als ‘wisselgeld’.
Vraag het maar aan onze klanten die voorheen bij één van de grotere bureaus zaten.

Kennis en know-how
in het medialandschap

Middelen
& inzet

C10 Media is een ambitieus bedrijf met de kennis en know-how

Voor idee tot concept op maat is C10 Media hét bureau voor

in het medialandschap dat als groot voordeel heeft dat media,

effectief en efficiënt inkopen van al uw communicatiemiddelen.

reclame en online de harmonieuze samenwerking hebben om

Door de samenwerking met nationale & internationale

bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

exploitanten en gerenormeerde drukkers maakt C10 Media
voor zowel startende, kleinere als (middel)grote adverteerders het

Deze pijlers zijn dan ook de basis in het doen en denken van

mogelijk om gericht te kunnen communiceren naar de doelgroep.

C10 Media wat als fundering geldt in het realiseren van deze
bedrijfsdoelstellingen. Het juiste gevoel voor media-inkoop

De communicatiemiddelen (die onder andere te

en de creatieve mindset zijn dan ook bepalend in de werkwijze

zien zijn in deze brochure) zijn onderverdeeld in:

van C10 Media.
De basis van onze dienstverlening wordt gevormd door mediastrategie, planning, inkoop en optimalisatie van alle media typen.
Onze unieke kijk op media zorgt voor de laagste tarieven en een

Out-of-Home

Digitaal
Out-of-Home

Radio

TV

Print

Kerstpakketten

optimale invulling van je mediaplan. Alle diensten van C10 Media
zijn modulair af te nemen.

Out-of-Home
Out-of-Home bestaat uit een reeks middelen die
ingezet worden om de bewegende consument
te bereiken. Deze middelen kunnen op basis
van locatie / doelgroep ingezet worden
Trams

Bussen

Abri’s

Billboards

Taxi’s

Snelweg Billboards

3-hoeks borden

Restrooms

A3

Schoolboards

Digitaal
Out-of-Home
Digitaal Out-of-Home is selectie van middelen
die animaties weergeven voor een bepaalde
tijd op aantrekkelijke locaties. Door bewegende
elementen stijgt de attentiewaarde
bij de consument.

Print
Uit een laatste Mediabelevingsonderzoek van 2007 blijkt
dat reclame in dagbladen het minst irriteert van alle
onderzochte media. Sterker nog, lezers zoeken
advertenties die wekelijks terugkeren op;
ze verwachten op die plek in de krant
bijvoorbeeld de aanbiedingen van
de vaste supermarkt. De advertentie
wordt als het ware een vaste
rubriek in de krant en
daarmee onderdeel
van het nieuws.

Persberichten
Wilt u snel een specifieke doelgroep bereiken? Via ANP Pers
Support stuurt u persberichten met één druk op de knop naar
journalisten in een specifieke branche of regio, of wellicht een
combinatie van beiden. Zo maakt u voor eens en voor altijd een
einde aan het bijhouden van eigen perslijsten, achterhaalde
informatie en ontbrekende contactgegevens.

Drukwerk
Naast verspreiding van drukwerk door samenwerking met
uitgevers van dagbladen en magazines kan C10 Media
ook inschakeld worden voor overig drukwerk. Denk hierbij
aan promotiemateriaal, visitekaartjes, briefpapier, posters e.d..

Radio
Voor het inzetten van radiocommercials werkt C10 Media
samen met verschillende radiostations. Door deze
samenwerking kan er een profiel geslecteerd
worden op basis van bereik en doelgroep.
Zo communiceert u veel effectiever
in de ether!

Productie
Naast de inzet van een spot bij verschillende radiostations kan
C10 Media ook de productie geheel verzorgen. Met professionele
begeleiding en productie krijgt u ook het rechtenvrije gebruik
van muziek en stem voor uitzendingen.

TV
Ook voor het inzetten van TV commercials
kunt u terecht bij C10 Media. Door goede
samenwerking met zenders als Omroep
West, Omroep Brabant en RTV Rijnmond is
een optimale verspeiding zeker!

Productie
Net als bij radio kan C10 Media de productie van uw
commercial verzorgen. Zo biedt C10 Media verschillende
pakketten waarbij gebruik gemaakt kan worden van
opnameteams op locatie, voice-overs en editing.

Voice-overs
Opnames
Inkoop zendtijd

Kerstpakketten
Wilt u een speciaal artikel in uw kerstpakket? Of vindt u het
belangrijk dat het pakket aansluit bij de uitstraling van uw
organisatie? Vanaf 50 pakketten kunt u zelf uw kerstpakket
samenstellen. Met keuze uit ruim 1500 artikelen
kunt u het kerstpakket geheel op maat maken.
De adviseurs in onze showrooms helpen u
graag met het samenstellen van uw
persoonlijke kerstpakketten.

Online Marketing
C10 Media ontwikkelt websites & webshops en geeft u
ondersteuning in de online marketing. Zo bent u zeker
van een gebruiksvriendelijke website voor zowel de
bezoeker als beheerder en bent u altijd
optimaal te vinden!

SEO optimalisatie
Als een onderneming wilt u op (lokale) zoekopdrachten
goed scoren in Google. Zoekmachine optimalisatie (ook wel
SEO genoemd) heeft als doel om uw website zo hoog mogelijk
in de zoekresultaten van Google te laten zetten wanneer men
op zoek is naar uw product of dienst. C10 Media helpt u met
het realiseren van maximaal online resultaat.

SEA
Gericht klanten werven middels extra digitale zichtbaarheid te
claimen en snel online resultaten boeken? Met de aanwezigheid
van meerdere Google-gecertificeerde medewerkers van C10 Media
binnen het vakgebied kunnen wij u advies geven voor diverse online
campagnes. Waarom SEA? 97% zoekt via Google. Adverteer gericht,
meetbaar en met uitgebreide ‘maandelijkse’ rapportages

Fotografie
Om de website een pure beeldbeleving te geven biedt C10 Media
een aantal opties aan met fotografie op locatie. Deze foto’s kunnen
uw bedrijf, een persoon of producten in beeld brengen. U krijgt de
fotografie in hoge resolutie en zijn rechtenvrij. Zo kunt u deze ook
voor andere middelen gebruiken.
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