
ARTCASTING

Adverteren met 80% korting voor culturele instellingen
wekelijks 1,3 miljoen kijkers voor kunst en cultuur op A-locaties 

DROPSTUFF.nl werkt samen met Ngage Media, uitgever en mediaexploitant binnen ‘Digital Out of Home media’ en onder meer 
bekend van haar grote schermen op publieke pleinen, op NS stations en winkelcentra. DROPSTUFF.nl heeft een culturele 
doelstelling om kunst en cultuur te tonen aan een breed publiek in de publieke ruimte. De locaties waar de schermen hangen 
worden wekelijks bezocht door 10 miljoen mensen: daarvan zien 1,3 miljoen mensen per week ook werkelijk wat er op de 
schermen getoond wordt!

Op de schermen is een interessante mix te zien van commerciële uitingen van de grootste merken van Nederland 
in combinatie met filmfragmenten, video’s en animaties van DROPSTUFF.nl in samenwerking met individuele kunstenaars en 
ontwerpers, musea en culturele instellingen en via educatieve (media)projecten.  

Binnen die programmering biedt DROPSTUFF.nl musea, festivals en educatie-instellingen werkzaam in het culturele non-profit 
veld de mogelijkheid om te adverteren op één of meerdere Ngage-schermen. Bijvoorbeeld: 

STATIONSPLEIN AMERSFOORT, 10-sec-clip

€ 450,-

ÀLLE NGAGE-SCHERMEN, 30-sec-clip

€ 17.280,-
1 week, clip van 30 seconden, elke 3 minuten op àlle A-locaties
Netto bereik: 1.254.008      o.v.v. beschikbaarheid, zie locatie-overzicht
Aantal clips per week: 57.330   Normaal: € 86.400,- mét korting, ex BTW

1 week, clip van 10 seconden, elke 3 minuten
Netto bereik: 33.143     o.v.v. beschikbaarheid  
Aantal clips per week: 2.520  Normaal: € 2.250,- mét korting, ex BTW

www.dropstuff.nl
www.ngagemedia.nl

voorbeeldpakket 2

voorbeeldpakket 1



Ngage Media heeft binnen afzienbare tijd een stevige marktpositie verworven binnen het Digital Out of Home marktsegment. 
Denk hierbij aan locaties zoals het Leidseplein in Amsterdam, Den Haag Centraal Station of Hoog Catharijne in Utrecht. 
Xavier Tilman, managing partner van Ngage Media: ‘Ngage Media is vanuit haar uitgeversrol altijd op zoek naar kwalitatieve 
en aansprekende content op haar schermen om daarmee de programmering aantrekkelijker te maken en meer kijkers te 
trekken naar onze schermen. DROPSTUFF.nl heeft al jaren ervaring met het presenteren van kunst en cultuur-uitingen in de 
publieke ruimte. Met een samenwerking slaan we een nieuwe weg in waarin we hand in hand verder gaan. 
Samen bereiken we meer!’

DROPSTUFF.nl bouwt sinds 2007 aan een ‘Museum zonder Muren’ en presenteert het werk van professionele beeldmakers, 
op locaties in de openbare ruimte, veelvuldig gebruikmakend van grote schermen. Initiatiefnemer en artistiek directeur van 
DROPSTUFF.nl, René van Engelenburg: ‘De tijdgeest vraagt voortdurend om vernieuwende benaderingen waarbij een breder 
publiek betrokken wordt. Digitale technieken bieden ook de kansen en mogelijkheden om dit te realiseren; niet alleen op 
internet maar juist op straat, buíten de muren van galeries en musea. Die stimulering van publieksbereik en publieks-
participatie is de laatste jaren alleen maar belangrijker geworden in de cultuurwereld. En in de samenwerking met Ngage 
Media zoeken we ook expliciet de verbinding met een marktpartij die staat voor kwaliteit.’

EN DE CONTENT?
ONZE ONTWERPERS VERZORGEN UW CLIP

€ 799,-

www.dropstuff.nl
www.ngagemedia.nl

Onze ontwerpers maken een clip op de juiste resoluties op basis van uw logo, de titel, 2 vooraf aangeleverde quotes 
en een URL. Daarnaast komt onze cameraman beeldmateriaal opnemen in uw instelling of bewerken we uw eigen 
materiaal. Uiteraard kunnen wij ook uw specifieke wensen meenemen in een offerte op maat.

10 seconden clip, nu in combinatie met zendtijd, ex BTW
20 seconden clip:  € 899,- 
30 seconden clip:  € 999,-

Op www.dropstuff.nl/artcasting vindt u een actueel overzicht van alle schermlocaties van Ngage Media. Daar kunt u 
ook de meest recente tarieven vinden. Afhankelijk van uw doelstellingen en budget kunt u kiezen uit 1 of meerdere 
schermen, 10, 20 of 30 secondenclips die elke 3 minuten wordt uitgezonden gedurende een week.

Contact: Vraag een offerte aan!

Locaties en tarieven

Informeer bij DROPSTUFF.nl of uw culturele instelling in aanmerking komt voor de culturele korting op adverteren. Alleen 
kleine en middelgrote non-profit instellingen met een culturele doelstelling komen hiervoor in aanmerking. Wij maken graag 
een voorstel op maat. Ook kunnen we de beschikbaarheid van de door u gewenste periode nakijken.

Stuur een email naar: artcasting@dropstuff.nl of bel tijdens kantoortijden naar: 020 - 777 41 63

Een ‘Museum zonder Muren’
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TOTAAL PAKKET    2015
LOCATIENAAM

BRUTO BEREIK
PER WEEK

NETTO BEREIK
PER WEEK

AANTAL SPOTS
PER WEEK

TARIEFSTELLING
PER WEEK

10 SEC

TARIEFSTELLING
PER WEEK

20 SEC

TARIEFSTELLING
PER WEEK

30 SEC

STATION
AMSTERDAM
ZUID

 351.229  49.172  2.520  € 4.000  € 4.800  € 5.760 

STATION
AMSTERDAM
BIJLMER ARENA

 127.995  38.399  2.520  € 3.500  € 4.200  € 5.040 

STATION 
ROTTERDAM
CENTRAAL

 651.371  87.935  2.520  € 4.500  € 5.400  € 6.480 

STATION DEN
HAAG CENTRAAL  562.534  75.942  2.520  € 4.500  € 5.400  € 6.480 

STATION 
UTRECHT
CENTRAAL 

 1.102.661  148.859  2.520  € 4.000  € 4.800  € 5.760 

STATION UTRECHT 
HOOG CATHARIJNE  1.002.981  130.388  2.520  € 4.500  € 5.400  € 6.480 

STATION
EINDHOVEN  370.811  50.059  2.520  € 2.250  € 2.700  € 3.240 

STATION
EINDHOVEN
STATIONSPLEIN

 340.670  43.299  2.520  € 2.000  € 2.400  € 2.880

STATION ARNHEM  278.457  37.591  2.520  € 2.250  € 2.700  € 3.240 

STATION
AMERSFOORT  245.500  33.143  2.520  € 2.250  € 2.700  € 3.240 

STATION
AMERSFOORT
STATIONSPLEIN

 273.800  41.283  2.520  € 2.000  € 2.400  € 2.880 

STATION BREDA  172.912  23.343  2.520  € 2.000  € 2.400  € 2.880 

STATION LEIDEN  429.683  58.007  2.520  € 2.750  € 3.300  € 3.960 

AMSTERDAM
LEIDSEPLEIN  601.359  44.501  2.520  € 4.000  € 4.800  € 5.760 

AMSTERDAM
ARENA BOULEVARD  445.638  71.302  2.520  € 4.000  € 4.800  € 5.760 

ROTTERDAM
WESTBLAAK  746.550  44.793  2.520  € 3.750  € 4.500  € 5.400 

ROTTERDAM 
ZUIDPLEIN  598.375  47.870  2.520  € 3.750  € 4.500  € 5.400 

EINDHOVEN
MARKT  452.304  67.846  2.520  € 3.500  € 4.200  € 5.040 

GRONINGEN
GROTE MARKT  84.406  24.478  2.520  € 1.500  € 1.800  € 2.160 

UTRECHT
VREDENBURG  532.000  58.520  2.520  € 2.500  € 3.000  € 3.600 

LEEUWARDEN
DE CENTRALE  57.692  17.949  1.890  € 1.500  € 1.800  € 2.160 

ENSCHEDE OP
DE BROUWERIJ  148.050  28.129  2.520  € 1.000  € 1.200  € 1.440 

ENSCHEDE  3x 
DE KLANDERIJ
Van Heekplein
Binnenplein
Dagmarkt

 240.000  31.200  2.520  € 4.000  € 4.800  € 5.760 

TOTAAL  9.816.978  1.254.008  57.330  € 70.000  € 84.000  € 100.800 

TOTAAL
PAKKET PRIJS  € 60.000  € 72.000  € 86.400 

Culturele korting via DROPSTUFF.nl is 80% op deze tarieven
Exclusief BTW 21%, onder voorbehoud van wijzigingen
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Locaties en tarieven
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