
PosterPress en TopPoster zijn 2 visibiliteitsnetwerken die ofwel met groot posterfor-
maat uw titel projecteren voor voorbijgangers of de uitgave zelf in de schijnwerpers 
plaatsen. Een ideaal kanaal om de nieuwe items in uw titel te promoten, uw imago 
te versterken en notoriëteit op te bouwen. En potentiële kopers/lezers binnen te 
trekken in de winkel om uw titel te kopen.
Bij de Top Poster worden er ook 4 exemplaren in de winkelvitrine geplaatst.
Formaat is 60 cm B x 80 cm H. Indien aanlevering geplooid in 4 en 2 dagen voor 
start van de campagne.

POStER press & top POStER

De 230 Press Shops en Relays vormen een netwerk van krantenwinkels op toplocaties in België: shoppingcen-
tra, stations en metro’s, winkelstraten en stedelijke centra en langs de kust. Altijd high traffic locaties

Netwerk   # winkelpunten   prijs / week

Poster Press NL   70    1400 €

Poster Press FR   45    895 €

Poster Press BXL   40    1195 €

Top Poster NL   65    1400 €

Top Poster FR   45    995 €

Top Poster BXL   40    1295 €



Press Shop/Relay heeft 2 krachtige impulsnetwerken die voor een versnelde rotatie 
zorgen van de verkoop van uw titel. Deze 2 varianten hebben elk hun specifieke 
plaats, maar het effect is eender: ‘uit de rayon springen’, opvallen en impulsaanko-
pen stimuleren.
Flash is een display die gemonteerd is op de rayon zelf en die uw titel naar voor 
brengt. Uw titel springt uit de concurrentie en trekt de aandacht van de koper/
lezer.
Star is het impulsnetwerk dat aan de kassa gemonteerd is. Een plek waar iedere 
klant passeert en stopt om te betalen. Uw titel wordt ALTIJD gezien! Gezien worden 
is gekocht worden. Hier zijn 2 posities mogelijk.

StAR & FLASH Display 
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PosterPress, TopPoster et Presse à la Une Chevalets

# points de 
vente

prix / 
semaine

Chevalet nl 69 € 2.300

Chevalet Fr 63 € 2.010

réseau : 

Les chevalets sont un support de communication très pratique qui 
interpelle les personnes passant devant les relay ou Press Shop. Le 
présentoir se présente sous la forme d’un chevalet à 2 faces, installé 
devant les points de vente.
 
argumentation : 

  Génère de la visibilité en rue -> attire dans le point de vente les 
personnes qui n’avaient pas prévu d’y entrer
  Visibilité remarquable : dans le sens de circulation des passants
  tout dernier rappel avant d’entrer dans le point de vente
  Le grand format permet une grande liberté au niveau de la 
communication

prix :

Caractéristiques techniques : 
Format 60 L x 80 H cm, plié en 4. Fournir un PdF au minimum 2 jours 
avant le début de la campagne.

De stoepstaanders zijn handige en visuele communicatietools waar u niet alleen 
notoriëteit mee opbouwt maar waarmee u ook de voorbijganger aanspreekt die 
de Relay of Press Shop passeert. Deze borden staan op het voetpad aan de ingang 
van het winkelpunt en afficheren aan beide zijden. Een echte trigger om potentiële 
lezers en kopers last-minute te overtuigen.

StOEPStAAnDER

Stoepstaander      # winkelpunten    prijs / week

NL      65      2150 €

FR-BRUSSEL     60      1900 €

Netwerk   # winkelpunten   prijs / week

STAR NL    95    1950 €

STAR FR + BRUSSEL  110    2950 €

STAR INT’L   38    1850 €

FLASH  NL   77    950 €

FLASH  FR + BRUSSEL  110    1590 €

FLASH INT’L   21    990 €

affiChage



Relay Be Happy, Be Zen, Be Curious, Be Connected, Be Relax, Be Relay’. 

De Relay van de nieuwe generatie op Brussels Airport biedt een totaal 
vernieuwde en unieke aanpak die beter tegemoetkomt aan de behoeftes 
van de reiziger met o.a. een digitale bar die een ongeziene service biedt 
aan de reiziger zoals toeristische info, taxis, hotels … De pers blijft een heel 
belangrijke categorie in deze winkels met verschillende installaties aan de 
ingang, aan de kassa’s en een uitgebreid assortiment in de rayon.

# Lichtgevende kaderS aan de binnenkant en buitenkant 
van de winkeLS
Deze 2 netwerken zijn krachtige communicatietools om visibiliteit te 
verhogen. Ideaal om een nieuwe titel te promoten of een speciale editie die 
uitkomt of om uw naambekendheid te vergroten … Een direct contact met 
een internationaal publiek dat ook nieuwe lezers en kopers aantrekt.

Netwerk  # poorten           prijs/actie/maand

Alarmpoorten  10 tot 15 poortjes          Vanaf 2500 €

Netwerk positie                              prijs/acte/maand/winkel

Full Facing        3 full covers aan de ingang           400 €

# FuLL Facing
Het netwerk ‘Full Facing’ zorgt ervoor dat uw titel op ooghoogte aan de 
ingang van de winkel wordt uitgesteld met 3 volledige covers naast elkaar. 
Deze actie is zichtbaar aan de ingang van de winkel, dus geen enkele passant 
kan uw communicatie missen. 

# aLarmpoorten 

De 4 Relay winkels zijn essentieel voor uw communicatie gezien de miljoenen 
reizigers die jaarlijks op de luchthaven passeren. Deze winkels liggen op 
strategische plaatsen in de vertrekhal en aan de aankomsthal (zowel voor 
als na de douane).

BRUSSELS AIRPORt
program

Netwerk positie        prijs/positie/maand

Buitenkant 1 grote affiche 60 cm B *160 cm H      400€

Binnenkant 1 grote affiche 129 cm B * 30 cm H        300 €


