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AMSTERDAM, 29 april 2015. Vandaag lanceert SPOT het gloednieuwe Commercial Prikbord. Het 
Prikbord staat vol commercialdatabases met TV reclames uit binnen- en buitenland. Inspiratie voor 
een nieuw reclameformat is met de bundeling van deze commercialdatabases vanaf nu op één plek 
eenvoudig te vinden.   
 

Alle commercial databanken op één centraal Prikbord  
Op Internet is een verscheidenheid aan 
commercialdatabases aanwezig waaruit inspiratie geput 
kan worden voor de ontwikkeling van nieuwe TV- of online 
campagnes. Creativiteit en inspiratie zijn bij de 
strategische ontwikkeling van een campagne 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
Uit onderzoek van Bureau Ipsos blijkt dat maar liefst 75% 
van het effect wordt bepaald door de creativiteit. SPOT 
biedt met de bundeling van deze inspiratievolle databases 

op het Commercial Prikbord een helder startpunt aan inspiratie voor een succesvolle campagne.  
 
Commercial Highlights van SPOT  
De eveneens nieuwe Commercial Highlights van SPOT borduren voort op het Commercial Prikbord. Op 
maandelijkse basis selecteert SPOT een aantal reclames uit de commercialdatabases die het noemen meer dan 
waard zijn, opvallend in eigenheid, humor of innovatie. De Commercial Highlights biedt de markt een 
doorlopende inspiratiebron van binnen- en buitenlandse reclame-uitingen.  
 
Over SPOT 
SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT verzorgt informatie over TV en Online 
Video als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van 
de reclamebedrijven van de televisiezenders. Kijk hier voor meer informatie over SPOT. 
 
In SPOT participeren de volgende organisaties: 
Ster, Discovery Networks Benelux, ORN, RTL Nederland , FOX Channels Benelux , AT5, SBS Broadcasting, Disney 
Channels Benelux, VIACOM International Media Network Benelux, NBCU, Eurosport, A&E Networks en Sport1  
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TV RECLAMES UIT BINNEN- EN BUITENLAND GEBUNDELD OP ÉÉN PLEK 

SPOT LANCEERT COMMERCIAL PRIKBORD 

http://www.spot.nl/
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Social Media suggesties:  
 
Twitter: @SPOTmarketingTV lanceert #CommercialPrikbord met TV reclames uit binnen en buitenland: 
http://tinyurl.com/lw6f4wx 

 
 
 
 
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
 
Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: 
Sandra Egging, Sr. Media en Communicatie Expert SPOT, via 
telefoon :  020 – 40 44 271 
mobiel  :  06 – 15 63 58 76 
e-mail  :  egging@spot.nl 
website  :  www.spot.nl 
linkedin : SPOT marketing TV 
Twitter  : @SPOTmarketingTV  
website  :  www.spot.nl 
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