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Rotterdam

Interactief

Amsterdam

Antwerpen

Adverteren

het dynamische hart van Nederland

stad vol cultuur, mode en architectuur

live communicatie op het metrostation

Manhattan aan de Maas

index inventory guide

Deze marketing-sales catalogus 

duikt in de ondergrondse

netwerken van CS Digital Media 

in Amsterdam, Rotterdam 

en Antwerpen. De metrostations 

worden er met hun architectoni-

sche en museale hoogstandjes 

beschreven en verbonden met 

wat zich bovengronds allemaal 

afspeelt. Denk aan musea, 

theaters, hogescholen, bedrijven-

parken en andere grootstedelijke 

iconen. De facts & figures over 

de digitale schermen maken het 

mogelijk een impactvolle 

campagne te ontwerpen. 

Bereik de juiste doelgroep 

gesegmenteerd naar tijd, 

plaats en special events. 

Enjoy & Book It Now!

voorwoord

specificaties en tarieven



Toonaangevende architectuur, 

avantgardistische kunstenaars en designers, 

een groot zakelijk district en een bruisend 

uitgaansleven; Rotterdam is een van de 

meest opwindende steden om op dit mo-

ment te zijn. Bereik honderdduizenden 

reizigers op wekelijkse basis in de grootste 

havenstad van Europa. Van shoppers tot 

studenten. Van zakenlieden tot toeristen.

Bigger, Better, Brighter

Digital 
screens metro 
Rotterdam

75” inch
screen

green 
abri

spread
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Op de drukste metrostations van 
Rotterdam zijn grote digitale high 
brightness-schermen geplaatst.
De actuele en kwalitatief hoogwaar-
dige 4K-content die daarop wordt 
vertoond, creëert enorme impact 
op het juiste moment in de juiste 
doelgroep.

Manhattan aan 
de Maas

Metrokaart en 
Reizigersstroom

93,5 cm

Onze 75” inch 
4K screens

Index CSDM vs. het Nederlands gemiddelde Reismotief Druktebeeld

Gemiddelde lengte 
bruine beer

(ter vergelijking)

71
screens

16
locaties

3 minuten
verblijfstijd

Spijkenisse
87.004

Slinge 84.916

Zuidplein Winkelcentrum 223.308

Maashaven 79.406

Eendrachtsplein 
Museumkwartier 

69.809

Dijkzigt
Erasmus MC  
100.917

Coolhaven 
78.196

Wilhelminaplein Business Center  119.220

Beurs Koopgoot 517.312

Blaak Markthal 163.618

Capelse Brug 105.462

Alexander Alexandrium 
88.154

Kralingse zoom Campus Rotterdam  
124.281

Schiedam Centrum  
130.685

Centraal Station 
264.184

Marconiplein 
68.902

2.309.084
reizigers per 

week

12.000
check-ins 
per uur

76%
frequente 
reizigers

bij alle  
knooppunten

in de stad

randstedelijke
dekking

2
1
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m
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1
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vrouw 13 - 19 jaar

100 = gemiddeld

vrouw 20 - 34 jaar

vrouw 20 - 49 jaar

man 13 - 19 jaar

Shopping

Studie

Werk

man 20 - 34 jaar

man 20 - 49 jaar 154

256

233

149

256

263
10%

8:00

25k

50k

12:00 16:00 20:00

35% 55%

24:00

ZaterdagMaandag



Bevolkingsgroei (3% in 2018) 

2013

630.000

2014 2015 2016 2017

615.000

645.000

2018

Verhouding man - vrouw

0% 25% 50% 75% 100%

musea
1.300.000
bezoekers 

per jaar

attracties
3.500.000
bezoekers 

per jaar

verblijf
1.114.000
hotelgasten

per jaar

Rotterdam Port
134.646
schepen
per jaar

havenoverslag
467.3 MIO TON
goederen verwerkt

per jaar

#1 Boijmans 
van Beuningen

#2 Kunsthal

#3 Maritiem 
Museum

#1 Diergaarde
Blijdorp

#2 Euromast

#3 Spido

29.646
zeeschepen

105.000
binnenvaart-

schepen

1.185.000
overnachtingen

53% 
binnenlandse 

gasten

323,8 MIO TON
binnenkomend

143.4 MIO TON
uitgaand



Centraal 
Station

Digital screens metro Rotterdam

Rotterdam Centraal is een van de vele 

architectonische eyecatchers van de 

havenstad. Dagelijks passeren op deze 

dynamische, internationale en regionale 

openbaar vervoer terminal ruim 110.000 

reizigers.

Delftse Poort
landmark

bereik
264.184

reizigers per week
forensen
kernpubliek

green 
abri
1 x

75” inch
screen
5 x



<< Weenapoint

Stationsplein >>

Metro-ingang met 
75” inch abri>

>
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Beurs

Digital screens metro Rotterdam

Station Beurs geldt als het drukste 

ondergrondse metrostation van Nederland. 

Er zijn maar liefst vijf overstapmoge- 

lijkheden op andere metrolijnen. Bijzonder 

is dat Beurs onderdeel uitmaakt van het 

populaire en mondaine winkelgebied de 

Koopgoot.

bereik
517.312

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

Beurs WTC
landmark

<< Koopgoot

75” Inch abri in centrale
verdeelhal >>

75” Inch abri >>>

Tussenspoorse
landscape screens>

>

spread
 
15 x

green 
abri
1 x

75” inch
screen
7 x
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Blaak

Digital screens metro Rotterdam

De beroemde kubuswoningen, de moder-

nistische openbare bibliotheek en last but 

not least de iconische Markthal. Het is een 

greep uit de gebouwen die op loopafstand 

van Blaak liggen. Goed voor jaarlijks 

honderdduizenden bezoekers.

bereik
163.618

reizigers per week
going out
kernpubliek

Markthal
landmark

green 
abri
2 x

75” inch
screen
6 x



<< 75” Inch abri
op het perron

Markthal >>
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Wilhelmina-
plein

Digital screens metro Rotterdam

Epicentrum van de Rotterdamse skyline 

met de Erasmusbrug als middelpunt. 

Wilhelminaplein is het monumentale inno-

vatieve station voor studenten, forensen en 

bezoekers van het Nieuwe Luxor Theater.

Erasmusbrug
landmark

bereik
119.220 

reizigers per week
forensen
kernpubliek

75” inch
screen
5 x



<< Het boegbeeld van 
de Kop van Zuid

Centrale stationshal met 
75” inch abri >>

Erasmusbrug>
>

15



Eendrachts-
plein

Digital screens metro Rotterdam

Het ondergrondse metrostation geldt 

enerzijds als de path way tot een van de 

grootste toeristische trekpleisters van 

Rotterdam: het Museumpark. Anderzijds 

ligt het Eendrachtsplein precies tussen 

twee straten vol horecagelegenheden.

Museum
kwartier
landmark

bereik
69.809

reizigers per week
forensen
kernpubliek

green 
abri
1 x



<< Ingang naar de binnenstad

Balkon met Green Abri >>

Het perron>
>
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Zuidplein

Digital screens metro Rotterdam

Vanuit het metro- en busstation lopen 

reizigers zo het gelijknamige winkelcen-

trum in. Zuidplein is het grootste en 

drukste overdekte winkelcentrum van 

Nederland. Jaarlijks komen er 10 miljoen 

bezoekers. Op loopafstand bevindt zich, 

met zo’n 2 miljoen bezoekers per jaar, 

event- en beurzencomplex Ahoy.

bereik
223.308

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

Ahoy!
landmark

green 
abri
2 x

75” inch
screen
3 x



<< Winkelcentrum Zuidplein

Centrale hal 
met 75” inch screens >>
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<< Stationshal 
met Green Abri

Rotterdam 
Science towers >>

Perron

Marconiplein

Digital screens metro Rotterdam

Het Marconiplein is het business- en 

studentenplein in het westen van 

Rotterdam. Met de vele wegen, trams en 

bussen is Marconiplein een van de 

belangrijkste ov-knooppunten van de stad.

bereik
68.902

reizigers per week
forensen
kernpubliek

Europoint
landmark

Europoint 

<< Perron met 
Green Abri 
Het perron>>

>
>

green 
abri
1 x
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Digital screens metro Rotterdam

Schiedam
Centrum

Het moderne station staat in fel contrast 

met het fraaie, pittoreske historische 

centrum van Schiedam met ruim 103 

toeristische attracties. Honderdduizenden 

bezoekers uit binnen- en buitenland weten 

‘happening’ Schiedam inmiddels te vinden.

historisch 
centrum
landmark

bereik
130.685

reizigers per week
forensen
kernpubliek

spread
 
1 x

green 
abri
2 x

75” inch
screen
3 x



<< 75” Inch abri perron

<< Historische binnenstad Schiedam 

Centrale hal 
met 75” inch screens >>
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Dijkzigt

Station Dijkzigt ligt pal naast het grote 

academisch-medisch complex Erasmus 

MC en de Hogeschool Rotterdam. Stu-

denten zorgen er voor piekmomenten op 

de perrons. Maar vlak ook de bezoekers 

van de ruim 50 jaar oude Euromast niet uit. 

Deze 184 meter hoge toeristische icoon 

trekt jaarlijks zo’n 575.000 bezoekers.

75” Inch abri op het perron

<< Het perron 

Erasmus MC >>

55” Inch abri in de
centrale hal >>>

>
>

bereik
100.917

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

Euromast
landmark

Digital screens metro Rotterdam

green 
abri
1 x

75” inch
screen
6 x
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Maashaven

Station Maashaven in Rotterdam-Zuid 

is een typische upcoming buurt met een 

bruisend multicultureel karakter. 

Pal naast het station staat de reusachtige 

Maassilo waarin dancefeesten met 

duizenden bezoekers plaatsvinden, 

maar waarin ook startups hun innovatieve 

producten ontwikkelen.

bereik
79.406

reizigers per week
going out
kernpubliek

Maassilo
landmark

Digital screens metro Rotterdam

green 
abri
1 x



<< Green Abri in de centrale hal

Maashaven >>
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Schie-
centrale
landmark

Coolhaven

Dit metrostation wordt overspoeld door 

(creatieve) studenten. In de buurt zijn 

onder andere de Hogeschool Rotterdam, 

kunstacademie Codarts en het multi-

mediacentrum de Schiecentrale gevestigd. 

Dat zorgt voor een levendige sfeer en een 

continue stroom van voornamelijk jonge 

reizigers.

75” Inch abri op perron

<< Perron 

Erasmus MC >>

55” Inch abri
in de centrale hal >>>

>
>

bereik
78.196

reizigers per week
studenten
kernpubliek

Digital screens metro Rotterdam

green 
abri
1 x



<< Panorama op de stad vanuit de centrale hal

Green Abri in de centrale hal >>

Het perron >>

>
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Capelsebrug

Het bovengrondse metrostation Capelse-

brug is dé ov-sluis voor jonge forensen 

onderweg naar Rotterdam. Ze komen 

voornamelijk uit de snelgroeiende 

gemeenten Capelle aan den IJssel 

(66.992 inwoners) en Krimpen aan den 

IJssel (29.286 inwoners).

bereik
105.462

reizigers per week
forensen
kernpubliek

woonkern
landmark

Digital screens metro Rotterdam

green 
abri
1 x
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<< Het perron

Green Abri op het 
perron >>

Het station>
>



Kralingse 
Zoom

Het gebied rondom station Kralingse Zoom 

wordt gedomineerd door sportaccommo-

daties. Ook bevinden zich hier 

academische faculteiten van de Erasmus 

Universiteit, het bedrijventerrein Brainpark 

en de natuur van het Kralingse Bos.

bereik
124.281

reizigers per week

studenten
kernpubliek

Erasmus 
universiteit

landmark

Digital screens metro Rotterdam

75” inch
screen
4 x



55” Inch abri’s in de centrale hal >>

<< Erasmus Universiteit 33



Slinge

Tussen de forensenwijken Pendrecht en 

Zuidwijk in Rotterdam-Zuid ligt het boven-

grondse station Slinge. Het station, dat 

via zonnepanelen energie opwekt, grenst 

aan het uitgestrekte Zuiderpark (430 voet-

balvelden groot!). In het park worden 

festivals en evenementen georganiseerd 

die tienduizenden bezoekers trekken.

bereik
84.916

reizigers per week
forensen
kernpubliek

P+R
reisdoel

Digital screens metro Rotterdam

green 
abri
1 x



<< Green Abri in centrale 
verdeelhal 

Centrale verdeelhal >>
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Spijkenisse

Station Spijkenisse trekt van verre de aan-

dacht door de stoere, prijswinnende staal-

constructie. Hiervandaan rijden bussen 

naar toeristische trekpleisters als Brielle en 

Rockanje. Op loopafstand bevindt zich het 

hooggekwalificeerde Spijkenisse Medisch 

Centrum.

bereik
87.004

reizigers per week
forensen
kernpubliek

woonkern
landmark

Digital screens metro Rotterdam

green 
abri
1 x



<< Het perron

Green Abri
in de centrale hal >>
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Met de interactieve abri kunnen adverteerders klanten een bijzondere ervaring aanbieden. 

Via een live verbinding nodigt de adverteerder voorbijgangers uit voor een activatie. 

Met een kaartuitgiftesysteem kan de adverteerder een kaart (denk aan een reisticket, 

kortingsbon en toegangsbewijs) aan voorbijgangers geven.

Interactieve 
abri metro-
station Beurs

Interactieve
abri

Digital screens metro Rotterdam

Functies

LIVE

i

Microfoon voor audio

Speaker

HD-camera

Portal
Adverteerders kunnen voorbijgangers live 

aanspreken via de portal

HD beeldkwaliteit

Kaartuitgifte

Campagne informatie

Voorbijganger kan ook zelf 
kaart uitgifte activeren

Kaartuitgiftesysteem

Informatie overdracht naar mobiel

Live communicatie

Live communicatie met consumenten 
op het metrostation

Nodig met de interactieve abri 
voorbijgangers uit om naar een 
bijzondere locatie te komen en/of 
biedt hen vervoertickets, informatie 
en/of kortingsbonnen aan. 

3 minuten
verblijfstijd

517.312
reizigers per 

week

2.700
check-ins 
per uur

76%
frequente 
reizigers

bij alle  
knooppunten

in de stad

randstedelijke
dekking
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Bereik wekelijks miljoenen reizigers in de 

hoofdstad. Het Amsterdamse metronetwerk 

is het snelst groeiende digitale netwerk van 

Nederland. Door het bannen van auto’s uit 

de historische binnenstad en de komst van 

de Noord/Zuidlijn, wordt de metro op korte 

termijn het belangrijkste vervoersmiddel in 

de stad. Dagelijks ziet een breed publiek 

ons digitale netwerk. Bereik precies de 

gewenste doelgroep.

Digital 
screens metro 
Amsterdam

86” inch 
screen

75” inch
screen*

* Coming soon
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Op de meest strategische plekken 

binnen het metronetwerk van Amster-

dam zijn en worden grote digitale 

panelen geplaatst. De architectuur van 

het vernieuwde metronetwerk, waarbij 

kunst en reclamevlakken op elkaar zijn 

afgestemd, maakt de reis een 

indrukwekkende ervaring.

Het dynamische hart 
van Nederland

Metrokaart en 
Reizigersstroom (per week)

180 cm

Onze 86” inch 
screens

Index CSDM vs. het Nederlands gemiddelde Reismotief Druktebeeld

37
screens

9
locaties

3 minuten
verblijfstijd

1.283.144 
reizigers per 

week

9.648
check-ins 
per uur

78%
frequente 
reizigers

bij alle  
knooppunten

in de stad

randstedelijke
dekking

vrouw 13 - 19 jaar

100 = gemiddeld

vrouw 20 - 34 jaar

vrouw 20 - 49 jaar

man 13 - 19 jaar

Shopping

Studie

Werk

man 20 - 34 jaar

man 20 - 49 jaar 154

244

250

151

233

238
16%

8:00

25k

50k

12:00 16:00 20:00

32% 52%

24:00

ZaterdagMaandag

Centraal 
Station  
389.515

Nieuwmarkt 
63.308

Waterlooplein 
75.068

Weesperplein 
203.875

Wibaut-
straat 
98.000

Van der Madeweg 
191.772

RAI 
55.573

Zuid/WTC 
659.764

Europaplein 
119.882

De Pijp 
97.986

Vijzelgracht 
124.124

Rokin 
153.307

Noord 
154.266

Noorderpark 
139.825

Lelylaan 
116.571

Gemiddelde lengte 
bruine beer

(ter vergelijking)

2
1
0
 c

m

2
4
0
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m



Schiphol
64.000.000

passagiers
per jaar

Verhouding man - vrouw

0% 25% 50% 75% 100%

#1 Van Gogh 
Museum

#2 Rijksmuseum

#3 Anne Frank 
huis

#1 Rondvaarten

#2 ArenA

#3 Artis

496.256
vliegtuig-

bewegingen

13.800.000
overnachtingen

82% 
buitenlandse 

gasten

43%
HBO/WO

Frequente bezoek uitgaansactiviteiten (procenten)

dansavond of houseparty

toneelvoorstelling

concert

film

museum

popconcert 40%

63%

71%

31%

35%

37%

musea
12.989.000

bezoekers 
per jaar

attracties
11.968.000

bezoekers 
per jaar

verblijf
7.200.000
hotelgasten

per jaar

onderwijs
241.475
leerlingen/
studenten



Het monumentale trein- en metrostation 

Amsterdam Centraal is de belangrijkste 

toevoersluis naar de superdrukke binnen-

stad. Stromen toeristen, drommen 

forensen en duizenden studenten passeren 

dagelijks dit internationale knooppunt. >>

Digital screens metro Amsterdam

Amsterdam 
Centraal

bereik
389.515

reizigers per week

toeristen
kernpubliek

Centraal 
station
landmark

86” inch
screen*
43 x

LED  
wall
20m2



<< Ingang Centraal 
Station

159” Spectacular 
screens in de 

centrale hal >>

45



>> Met de komst van de Noord/Zuidlijn is 

het metrostation van Amsterdam CS met 

een verdieping uitgebreid. Dagelijks reizen 

er 250.000 reizigers via dit metrostation.

Digital screens metro Amsterdam

Amsterdam 
Centraal

bereik
389.515

reizigers per week

toeristen
kernpubliek

Centraal 
station
landmark

86” inch
screen*
43 x



Roltrap naar de verdeelhal 
met 86” inch abri

<< Het perron met 86” 
inch abri’s 

Het perron >> 

>
>
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Nieuwmarkt

De buurt rondom station Nieuwmarkt is 

wereldberoemd door het Red Light 

District. Maar er valt veel meer te beleven. 

Denk aan het Waag-gebouw, ultramodern 

centrum voor nieuwe, digitale technologie 

en de vele kunstateliers. Goed voor 

jaarlijks ruim 30.000 bezoekers.

bereik
63.308

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

De Waag
landmark

<< 86” Inch abri’s in 
de centrale hal 

86” Inch abri’s in de 
centrale hal >>  

De Waag                >
>

Digital screens metro Amsterdam

86” inch
screen*
7 x
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Waterlooplein

‘Vrolijk-chaotisch’ is de markt die ligt aan de 

voet van station Waterlooplein. 300 kramen, 

20 culturen. De honderdduizenden toeristen 

zijn er dol op. Dat geldt ook voor het opval-

lende concertcentrum De Stopera. Alleen 

de voorstellingen van het Nationale Ballet 

en de Nationale Opera zijn goed voor ruim 

200.000 bezoekers per jaar.

bereik
75.068

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

De Stopera
landmark

Digital screens metro Amsterdam

86” inch
screen*
6 x



<< 86” Inch abri’s in de 
centrale hal

Het perron >> 

De Stopera>
>
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Weesperplein

De omgeving van station Weesperplein 

ademt zowel kunst en cultuur als natuur. 

Het classicistische theater en rijksmonu- 

ment Carré trekt jaarlijks zo’n 300.000 

bezoekers. De nabijgelegen dierentuin 

Artis is met ca. 1,15 miljoen bezoekers 

per jaar de meest bezochte attractie op 

loopafstand van dit station.

bereik
203.875

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

Carré
landmark

Digital screens metro Amsterdam

86” inch
screen*
26 x



Koninklijk Theater Carré

Centrale verdeelhal > .            

3x 86” Inch abri
op het perron >>  

<< 86” Inch abri’s
in de hal

>
>

>
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Wibautstraat

De sfeer op station Wibautstraat wordt 

dagelijks hoofdzakelijk bepaald door de 

duizenden studenten van de Hogeschool 

van Amsterdam (totaal 43.000 studen-

ten) die daar de poortjes passeren. 

Veel forensen kiezen voor Wibautstraat 

vanwege de overstapmogelijkheden op 

bussen, trams en andere metrolijnen.

bereik
98.000

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

HvA
landmark

Digital screens metro Amsterdam

86” inch
screen*
5 x



Ingang van het station 
met 86” inch abri 

De hogeschool van
 Amsterdam >>  

<< Het perron

<
<
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Van der  
Madeweg

Station Van der Madeweg is met 12.950 

reizigers per dag een van de belangrijkste 

overstapstations van de Oostlijn. Blikvan-

gers op het station zijn de glazen design-

liften en de fraaie houten loopbrug die 

dient als fly-over tussen de perrons.

bereik
191.772

reizigers per week
forensen
kernpubliek

overstap 
station

86” Inch abri’s in de hal >> 

Trappenhuis van het
station>

>

Digital screens metro Amsterdam

86” inch
screen*
3 x
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RAI

75” inch
screen
2 x

Op 7 minuten lopen van metro- en trein-

station RAI bevindt zich het gelijknamige 

complex. In de RAI vinden jaarlijks 500 van 

de meest uiteenlopende evenemen-

ten plaats, waaronder 50 internationale 

congressen en 70 (vak)beurzen. Ieder jaar 

trekken zij gezamenlijk 1,6 miljoen mensen.

bereik
55.573

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

RAI 
landmark

Digital screens metro Amsterdam



<< Het perron 

75” Inch abri op 
het perron >>
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Perron Amsterdam
<< zuid

De Zuidas >> 

75” Inch abri’s op het 
perron >>>

Amsterdam 
Zuid

75” inch
screen
5 x

De Zuidas: het internationale zakendistrict 

van de stad waar in indrukwekkende 

torens als het WTC in totaal 41.000 mensen 

werken. Station Zuid is voor 3 miljoen 

mensen binnen 45 minuten te bereiken. 

bereik
659.764

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

Zuidas
landmark

Digital screens metro Amsterdam
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Lelylaan

75” inch
screen
2 x

Station Lelylaan, ingeklemd tussen de 

populaire woonwijken Slotervaart en Over-

toomse Veld, is een typisch overstapstation 

voor forensen. Dagelijks passeren hier circa 

15.000 reizigers de poortjes. Op loopaf-

stand van Lelylaan staat het World Fashion 

Centre dat 300 modebedrijven telt en waar 

jaarlijks 400.000 bezoekers komen.

bereik
116.511

reizigers per week
forensen
kernpubliek

overstap 
station

Fietsenstalling station

<< World Fashion Centre

75” Inch abri’s op het
perron >>

>
>

>

Digital screens metro Amsterdam
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Amsterdam 
Noord

Dit opkomende stadsdeel met ruim 91.000 

inwoners heeft nu twee metrostations. 

Op nog geen 10 minuten lopen bevindt 

zich het winkelcentrum Boven ‘t Y met 

zo’n 150 winkels.

bereik
154.266

reizigers per week
forensen
kernpubliek

woonkern
landmark

Digital screens metro Amsterdam

75” inch
screen
4 x

86” inch
screen
2 x

98” inch
screen*
8 x



<< Ingang station

Het perron  >>
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Noorderpark

Nabij het bovengrondse metrostation 

Noorderpark liggen tal van hotspots. Denk 

aan de IJhallen, met de grootste vlooien-

markt van Europa, het EYE Film Museum 

(750.000 bezoekers per jaar) en de NSDM-

werf, waar steeds meer young urban 

creatives hun bedrijven vestigen.

bereik
139.825

reizigers per week
forensen
kernpubliek

woonkern
landmark

Digital screens metro Amsterdam

75” inch
screen
4 x



<< Het station

Het perron>>
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Rokin

Dit metrostation gaat naar verwachting on-

geveer 30.000 in- en uitstappende reizigers 

per dag verwerken. Het Rokin is omringd 

door universiteitsgebouwen, ligt dichtbij 

het drukke winkelgebied de Kalverstraat en 

is op loopafstand van het uitgaansgebied 

rondom het Rembrandtplein. Een levendig 

middelpunt waar het altijd druk is.

bereik
153.307

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

De dam
landmark

>
>

>

>

<< Rokinfontein 
Het perron >>

Gezin geniet van 
het perron  .

86” Inch abri’s in 
de loopgangen

Digital screens metro Amsterdam

75” inch
screen
4 x

86” inch
screen
2 x
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Vijzelgracht

Op nog geen 10 minuten lopen van het 

populaire Leidseplein bevindt zich het 

nieuwe metrostation Vijzelgracht. In het 

gebied rond het Marie Heinekenplein zijn 

niet alleen veel hippe horecagelegenheden 

gevestigd, het is ook een toeristische 

hotspot: de Heineken Experience trekt 

jaarlijks 1,1 miljoen bezoekers. 

bereik
124.124

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

Rijksmuseum
landmark

Digital screens metro Amsterdam

75” inch
screen
4 x

86” inch
screen
10 x



86” Inch abri’s in de  
loopgangen 

<<<< Het Rijksmuseum 
<<< Portret van  
Ramses Shaffy

<< De langste roltrap  
van de Benelux

Het perron >>

>
>
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De Pijp

In deze bruisende wijk in Amsterdam Zuid 

is 70 procent van de inwoners van de Oude 

Pijp 45 jaar of jonger. De Albert Cuypmarkt 

is populair onder zowel de bewoners als 

internationale toeristen. Met 260 kramen en 

dagelijks zo’n 20.000 bezoekers is dit de 

grootste dagmarkt van Europa.

bereik
97.986

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

Albert 
Cuypmarkt 

landmark

Digital screens metro Amsterdam

86” inch
screen
6 x

75” inch
screen*
12 x



86” Inch abri’s in de  
loopgangen

<< Het perron

De Albert Cuypmarkt >> 

<<< Het Station

<
<
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Europaplein

Op het Europaplein komen de metro, bus 

en tram samen. Dit metrostation ligt het 

dichtst bij de ingang van de RAI: een 

omvangrijk evenementen- congres- en 

beurscomplex.

bereik
119.882

reizigers per week
shoppers
kernpubliek

RAI 
landmark

Perron de Pijp 
<< Perron de Pijp

<
<

Digital screens metro Amsterdam

Het perron

86” Inch abri’s in 
de loopgangen >> 
<< De Rai 
Het station >>>

<
<

86” inch
screen
8 x
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Antwerpen is een paradijs voor shoppers 

met de Nationalestraat als dé modestraat. 

Je vindt hier het Modemuseum en de 

winkel van de beroemde ontwerper Dries 

van Noten. Per jaar trekken ruim 14,5 

miljoen dagtoeristen naar de Belgische 

havenstad. Dierentuin ZOO Antwerpen 

- direct naast premetrostation Diamant 

en Antwerpen Centraal - is de grootste 

trekpleister van de stad met jaarlijks 1,1 

miljoen bezoekers.

Digital
screens 
premetro 
Antwerpen

75” inch
screen
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In de belangrijkste ondergrondse 
stations zijn grote digitale high 
brightness-schermen geplaatst. De 
actuele en kwalitatief hoogwaardige 
4K-content die daarop wordt 
vertoond, creëert enorme impact op 
het juiste moment.

Antwerpen, stad vol
cultuur, mode en  
architectuur

Druktebeeld

22
screens

5
locaties

2 minuten
verblijfstijd

825.668 
reizigers per 

week

6.208
check-ins 
per uur

65%
frequente 
reizigers

bij alle  
knooppunten

in de stad

stedelijke
dekking

8:00

25k

50k

12:00 16:00 20:00 24:00

ZaterdagMaandag

93,5 cm

Onze 75” inch 
screens

Gemiddelde lengte 
bruine beer

(ter vergelijking)

2
1
0
 c

m

2
1
0
 c

m

Sociale klasse indeling van Antwerpen Reismotief

Laag

Hoog

Shopping

Overig

Werk

Studie

Hoge middenklasse

Lage middenklasse 17%

31%

40%

13%

17% 21% 24% 38%

318.227

Sport

Sportpaleis

45.138

Astrid

Zoo

122.537

196.903

Meir

Shopping center

Groenplaats

Hogeschool

Diamant

Zaken district

142.863

Metrokaart en 
Reizigersstroom (per week)



Verhouding man - vrouw

0% 25% 50% 75% 100%

Bevolkingsgroei Antwerpen (0.5% in 2018) 

2013

520.000

2014 2015 2016 2017

510.000

525.000

2018

#1 MAS  
Museum
596.986
bezoekers 

per jaar

havenoverslag
214.2 MIO TON
goederen verwerkt

per jaar

hotel over-
nachtingen
1.906.638

per jaar

Port of Antwerp
118.000.000

containers
per jaar

cruise  
passagiers 
114.176 

per jaar

#2 Middelheim 
museum

#3 Rubenshuis

110.4 MIO TON
binnenkomend

 
103.7 MIO TON

uitgaand

52 miljoen
geladen containers

 
66 miljoen 

geloste containers

1.079.203
aankomsten

 
73.3% 

kamerbezetting

86.808 
riviercruise 

 
27.368  

zeecruise
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