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Beste ondernemer in Groenlo en Lichtenvoorde, 

 

In deze brief informeer ik je over het vervangen van de VVV informatiedisplays én de nieuwe 

mogelijkheid om daar ook als bedrijf op te adverteren! 

 

De displays 

Bij de invalswegen van Groenlo en Lichtenvoorde staan oude 

informatie tekstborden van de VVV. Deze worden vervangen 

door iets grotere ( ruim 2 m2 ) en full color LED displays. Met 

deze vervanging komt er ook (beperkte) zendtijd beschikbaar 

voor ondernemers! Jouw winkel/bedrijf kan dus in beeld komen 

op deze displays met opvallende actuele advertenties. 

 

Adverteren: exclusieve voorverkoop Grolse en Lichtenvoordse 

ondernemers 

Adverteer direct bij het winkelend publiek mét koopintentie! 

Met een totaal bereik van ca. tienduizenden passanten per 

maand én de afwisselende lichtgevende inhoud zijn deze eyecatchers ook dé plek voor jouw 

advertentie! Lokaal verkeer en daarmee jouw lokale doelgroep.  

Voor Grolse en Lichtenvoordse ondernemers hebben wij een exclusieve voorverkoop met extra 

korting op de toch al zeer scherpe reguliere advertentietarieven. Let op, de exclusieve voorverkoop 

loopt t/m 15 april 2022 en vol is ook echt vol….. 

 

Klik hier als je hier meer informatie over wilt. 

 

Locaties 

De displays zijn vervangingen van de bestaande informatiedisplays  op de volgende locaties: 

- Groenlo Barkenkamp 

- Groenlo Winterswijkseweg 

- Lichtenvoorde Richterslaan 

- Lichtenvoorde Groten Bos 

 

Enkele voordelen van digitaal Out Of Home adverteren: 

- Groot bereik 

- Afwisselend dus opvallend 

- Real time aan te passen aan actualiteit (eigen inlog mogelijk) 

- Verschillende weergavepakketten beschikbaar, dus voor bijna iedereen betaalbaar! 

 

Een vrijblijvende afspraak? 

Één van onze adviseurs komt graag een keer bij je langs (uiteraard op 1,5 meter afstand en 

mondkapje) om de mogelijkheden voor jouw bedrijf toe te lichten. Wij kunnen dan ook samen met 

jou bekijken welke doelen je hebt bij adverteren en welk weergavepakket het beste bij jou past. 

Uiteraard is een dergelijke afspraak geheel vrijblijvend en verplicht je tot niets! 

Heb je liever geen bezoek ivm corona? Dan passen wij ons aan, en kunnen we ook telefonisch een 

afspraak maken. 

Wil je graag een vrijblijvende afspraak maken? Stuur een mailtje naar info@addink-media.nl , 

bel/whatsapp met onze collega Fabian Maes op 06 – 30 40 31 36 óf  klik hier voor ons webformulier. 

Wij nemen dat zsm contact met je op voor het inplannen van een afspraak. 

http://www.addink-media.nl/
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Planning 

Wij verwachten dat de displays in maart 2022 al operationeel in werking zijn. 

 

Over Addink Out Of Home 

Addink Out Of Home, gevestigd in Lichtenvoorde, is onderdeel van de Addink Media Groep (oa. 

bekend van de displays bij de invalswegen van Winterswijk). Binnen deze groep vallen ook Addink 

Digital Signage en Addink LED Verhuur. Met deze 3 takken hebben wij ruime ervaring en werken we 

met veel gemeenten en ondernemers in Oost-Nederland samen. 

Wij hechten waarde aan goede en persoonlijke contacten (dus geen telefonische verkoop oid).  

 

Ik hoop op een prettige en duurzame samenwerking. 

 

Namens ons team, 

 

Met vriendelijke groet, 

Rutger Addink 

 

Directeur/eigenaar 

Addink Out Of Home 
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