
Meer weten? T. 020 800 7000 

of kijk op talpamediasolutions.com

Laat je merk 
groeien.
Van awareness en engagement tot keiharde conversie. 

Wij hebben een uniek netwerk en bieden een totaaloplossing 

om jouw merk te laten groeien.
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Billboards

Digital City Abri’s

Digital Billboard

Bereik met Hillenaar Outdoor
2,4 miljoen Nederlanders per week!
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Billboards

Digital City Abri’s

Digital Billboard

PROVINCIE
UTRECHT
156 GRP’s

NIELSEN II
143 GRP’s

PROVINCIE
ZUID-HOLLAND

197 GRP’s
Doelgroepomvang 2.778.650

Doelgroepomvang 963.660

Doelgroepomvang 3.839.370
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Exterion Media 65%+ pakket (2.000) + Abri pakket Hillenaar Outdoor (375)

CCNL Premium pakket (1.500) + Abri pakket Hillenaar Outdoor (375)

JCD Entree pakket (1.500)  + Abri pakket Hillenaar Outdoor (375)

323 GRP’s 60 GRP’s

+ 19%

151 GRP’s 60 GRP’s

+ 40%

286 GRP’s 60 GRP’s

+ 21%
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TEKST JEROEN SIEBELINK 
BEELD ANP/NOVUM REGIOFOTO

NOG EEN KEER TERUG NAAR DAT 
GEVOEL. IETS TUSSEN LAMGESLA-
GENHEID EN ONVERSCHILLIGHEID. 
Tussen puffen en f luiten. We keken niet 
opzij, lieten de weiden des doods voor wat 
ze waren. Minder fortuinlijke levensvor-
men moesten het maar zelf uitzoeken.  
Het was ieder voor zich in wat leek op de 
eerste tekenen van een catastrofe. Geriefe-
lijk elektrisch op de vlucht naar vriezer  
en airco.
We zullen misschien veranderen als over 

een paar zomers water op de bon gaat. Tot 
die tijd kiezen bewegingen en merken voor 
de weg van de geleidelijkheid. Outdoor-
merk Patagonia laat je consumeren met 
schuldgevoel, omdat je bij elke aankoop nu 
eenmaal een spoor van vernielingen over 
de aarde trekt, maar toch leeft en af en 
toe een f leecetrui van gerecycled polyester 
nodig hebt, of een cargobroek van honderd 
procent organisch katoen. Ze wijzen je 
erop dat je niet zoveel kleding moet  kopen, 
rijden de wereld rond met bussen vol 

kleermakers, houden een eigen marktplaats 
in de lucht waarop je tweedehands Patago-
niakleding kunt verhandelen. 
Realisten, zoals ze zichzelf zien, schampe-
ren dat de oprichters een fortuin hebben 
verdiend met een bedrijf dat voortdurend 
nieuwe collecties uitbrengt en het milieu 
belast. Gebakken lucht. Liever de gebakken 
lucht van een merk dat iets doet dan de 
zwarte rookpluimen van mensen die als 
verkoold staan toe te kijken en stikken in 
hun bittere rook.

gebakken 
lucht

het beeld

07

Deze zomer in Roosteren, Zuid-
Limburg. Het is alweer even geleden dat 
het kwik er boven de 38 graden kroop.


