
Uw advertentiekanaal
• Aantrekkelijk en informatief 
• Hoge attentiewaarde voor uw product
• Ruim 785.000 reizigers per jaar
• 85 full HD breedbeeldschermen op negen locaties

Doeksen   
Kom in contact met onze passagiers
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Rederij Doeksen verzorgt de veerdienst tussen Harlingen, 
Vlieland en Terschelling. Dit doen wij met een vloot van 
moderne schepen: drie reguliere veerschepen en twee 
sneldiensten. Wij vervoeren ruim 785.000 vakantiegangers, 
eilanders, scholieren en zakenlieden per jaar… Zij willen weten 
wat u aanbiedt! En u kunt hen dat vertellen via Doeksen TV!

Doeksen TV
Om onze reizigers nog beter te informeren hebben we een 
speciaal informatiesysteem: Doeksen TV. Doeksen TV is een 
narrowcastingsysteem met 85 full HD breedbeeldschermen op 
prominent zichtbare plaatsen op negen locaties (veerterminals 
en schepen). 

Doeksen TV is een aantrekkelijk en graag gelezen medium. 
Reizigers worden via de schermen op de hoogte gehouden van 
veerdienstinformatie, OV-aansluitingen, acties, aanbiedingen, 
nieuws en wetenswaardigheden over Rederij Doeksen en van de 
eilanden. Onze reizigers zijn enthousiast over Doeksen TV. Het is 
hét medium om uw producten en diensten aan een groot publiek 
te tonen.

Adverteren
In deze brochure vindt u alle informatie over Doeksen TV.  
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen?  
Wij informeren u graag. Onze contactgegevens staan op de 
laatste pagina van deze brochure.

Medium
In totaal wordt Doeksen TV op 85 full HD breedbeeldschermen 
uitgezonden op negen verschillende locaties: in de terminals van 
Harlingen, Terschelling en Vlieland en aan boord van ms Willem 
Barentsz, ms Willem de Vlamingh, ms Friesland, ms Vlieland, 
ms Koegelwieck en ms Tiger. De uitzending van Doeksen TV is 
de hele dag in de terminals te bekijken en aan boord tijdens alle 
afvaarten.

Nieuwspagina’s
Via Doeksen TV ziet de reiziger actueel landelijk nieuws, 
aangevuld met regionaal nieuws van Terschelling en Vlieland. 
Daarnaast schrijft de Doeksen TV-redactie (afdeling Marketing 
en Communicatie van Rederij Doeksen) tal van teksten met 
interessante, opmerkelijke en historische thema’s. De lay-out 
is fris en voorzien van veel kleurige foto’s. Daarnaast wordt 
er extra informatie getoond, zoals aankondigingen van tal van 
evenementen op Vlieland en Terschelling, reisinformatie en het 
weerbericht.

Reizigersprofiel
Uit onderzoek is gebleken dat de bezoekers van de eilanden 
over het algemeen hoog opgeleid zijn en behoren tot een hogere 
sociale welstandsklasse. Men is breed geïnteresseerd, gaat 
regelmatig uit, leest opiniebladen en beoefent diverse sporten 
naast de wintersport. De bezoekers van Terschelling en Vlieland 
zijn afkomstig uit geheel Nederland.

Hoge attentiewaarde
De attentiewaarde van uw boodschap op Doeksen TV aan boord 
van onze veerschepen en in de veerterminals is zeer hoog. 
Gedurende de overtocht wordt de cyclus regelmatig herhaald. 
Tijdens het wachten in de terminal is het lezen van Doeksen 
TV een welkome afleiding. Aan boord van de sneldiensten is de 
attentiewaarde zelfs nog hoger. De passagiers zitten gedurende 
de gehele reis op hun stoel, gericht naar de beeldschermen, 
die veel aandacht trekken. Van onze reizigers ontvangen we 
regelmatig positieve reacties op Doeksen TV.

Wat is Doeksen TV?

Doeksen TV is het narrowcastingsysteem van  
Rederij Doeksen en voorziet de reizigers ondermeer  
van informatie over Vlieland en Terschelling, activiteiten 
op de beide eilanden en nieuws van de rederij.

Wat is Doeksen ?
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Tariefkaart

Pakket 3- Van Terschelling naar Harlingen
•  Terminal Terschelling 
•  Ms Willem Barentsz
•  Ms Willem de Vlamingh
•  Ms Friesland
•  Ms Tiger
•  Ms Koegelwieck

Pakket 4 - Van Vlieland naar Harlingen
•  Terminal Vlieland 
•  Ms Willem Barentsz
•  Ms Willem de Vlamingh
•  Ms Vlieland
•  Ms Tiger
•  Ms Koegelwieck

Pakket 5 - Compleet
•  Alle terminals
•  Grand Café Promenade
•  Alle trajecten op alle schepen 

Pakket 1 - Naar Terschelling
•  Terminal Harlingen
•  Grand Café Promenade
•  Ms Willem Barentsz
•  Ms Willem de Vlamingh
•  Ms Friesland
•  Ms Tiger
•  Ms Koegelwieck

Pakket 2 - Naar Vlieland
•  Terminal Harlingen
•  Grand Café Promenade
•  Ms Willem Barentsz
•  Ms Willem de Vlamingh
•  Ms Vlieland
•  Ms Tiger
•  Ms Koegelwieck

Tarieven pakketten per maand

Kortingsregelingen
Wie meerdere maanden ineens 
reserveert om te adverteren, ontvangt een 
aantrekkelijke korting!

Handig om te weten 

•  Bovenstaande tarieven zijn exclusief 
btw en gebaseerd op advertenties 
met een duur van 10 seconden. Wilt u 
15 seconden, 20 seconden of langer 
adverteren, neem dan contact met ons op. 

•  Genoemde pakketten zijn op basis 
van enkele reizen (m.u.v. Pakket 5 - 
Compleet).

•  De startdatum van de advertentieperiode 
is flexibel. 

Prijsklasse

Pakket 1 
Naar 
Terschelling

Pakket 2 
Naar Vlieland

Pakket 3 
Van 
Terschelling  
naar Harlingen

Pakket 4 
Van Vlieland  
naar Harlingen

Pakket 5 
Compleet

A € 315 € 295 € 315 € 295 € 825

B € 260 € 240 € 260 € 240 € 690

C € 230 € 210 € 230 € 210 € 600

De tarieven zijn vastgesteld op basis van het aantal vertoningen, het aantal passagiers 
en de attentiewaarde en bestaan uit drie prijsklassen:
A  de maanden mei t/m augustus (hoogseizoen)
B  de maanden april, september en oktober (voor- en naseizoen)
C  de maanden november t/m maart (laagseizoen)

Bijkomende kosten
Rederij Doeksen beheert zelf de plaatsingen. Het plaatsen en verwijderen van een  
kant-en-klaar aangeleverde advertentie is kosteloos. De kosten voor het tussentijds 
wisselen van de advertentie bedragen € 30 per keer. 



Advertentievormen
Er zijn twee advertentievormen mogelijk: een stilstaand beeld of 
een filmpje (zonder geluid). De tarieven voor een advertentie zijn 
gebaseerd op een vertoning van 10 seconden per cyclus. 

Advertentieduur
De advertentie wordt op Doeksen TV vertoond voor de duur van 
minimaal een maand. 

Aanleveren advertentiemateriaal op Doeksen TV
Alle advertenties worden rechtstreeks bij ons aangeleverd 
(minimaal 10 werkdagen voor plaatsingsdatum). Wij zorgen 
ervoor dat advertenties correct worden geplaatst.  
De resolutie van een advertentie (stilstaand of bewegend) is  
1920 x 1080 pixels (bxh). De stilstaande advertentie wordt als 
jpeg- of png-bestand aangeleverd. Het gewenste bestandstype 
voor een bewegende advertentie (zonder geluid) is een 
mp4-bestand.

Hebt u geen kant-en-klare advertentie? Geen probleem, wij 
brengen u graag in contact met een professionele partner die 
tegen een scherpe prijs een advertentie voor u kan maken.  

Contact
Carina van der Schaaf, marketing en communicatie
T 0517 491 516
E c.vanderschaaf@rederij-doeksen.nl

Advertentiemogelijkheden  
                                  en specificaties

Rederij Doeksen
Waddenpromenade 5
8861 NT Harlingen
T  088 – 9000 888 (lokaal tarief)
E  info@rederij-doeksen.nl
W  www.rederij-doeksen.nl


