Wi-Fi reclamemogelijkheden
Naam van het Wi-Fi netwerk
Een goede manier om reclame te maken is de naam van het Wi-Fi netwerk die op telefoons
van de bezoekers zichtbaar is aan te passen, bijvoorbeeld: Sponsor Free Wifi

Startpagina op eigen website
Ook is het mogelijk om bezoekers te laten uitkomen op een startpagina. Zo’n pagina kan door
het festival zelf worden ontworpen en gehost worden op hun eigen website. Op deze pagina
kan reclame van een sponsor komen te staan en bijvoorbeeld een Facebook like knop
waarmee bezoekers eventueel een like kunnen achterlaten. Hierdoor is deze pagina goed te
integreren in de eigen social media strategie.
Wij raden het af om een Facebook like af te dwingen
voordat mensen op internet kunnen en adviseren om het
gebruik van de Wi-Fi simpel te houden.

Startpagina met e-mail veld
Een alternatief is de startpagina met e-mail veld, zoals
hiernaast is te zien. Er kan door de sponsor een layout
aangeleverd worden voor de startpagina waarop alle WiFi gebruikers terecht komen. Event Engineers hosten de
site en leveren na afloop van het festival een lijst met
mail-adressen.

Wi-Fi billboard / LED-toren
Event Engineers kan Wi-Fi billboards leveren met een capaciteit van 600 gelijktijdige
gebruikers per billboard. Deze worden geleverd met full-colour bedrukkingen en verlichting
binnen voor een nette uitraling overdag en in het donker. Er zijn billboards in divers maten
beschikbaar (liggend en staand model). De foto rechtsonder is hiervan een voorbeeld.
Een alternatief hiervoor is een scaff-toren met banners of LED-tegels. Voordeel van een toren
met LED-tegels is de mogelijkheid om foto’s die op de Social Media verschijnen te vertonen
en daarmee de exposure van het festival en de sponsor te vergroten, ter plekke en on-line!

Toren met LED-tegels en Social Media content

Meer weten? Neem contact op met Ward Erhart (ward@event-engineers.nl, 06 – 533 755 78)
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