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Alles vindt zijn draai...
        ook uw communicatie !

• centomedia: nieuwkomer met reputatie.

• Samen staan we sterk ! Voor u !

• Case studies: Dreamland en MediaMarkt.

Case study:

MediaMarkt: Regionale tv-spots.

Televisiespots maken bestemd voor 
de Antwerpse regionale televisiezen-
der ATV: dát was de opdracht die 
Mediamarkt als grote nieuwe speler 
op de Antwerpse regio ons in 2004 
toevertrouwde. Doelstelling: de 
marktpositie van Mediamarkt in de 
regio Antwerpen én daarbuiten zo 
snel mogelijk op de kaart zetten en 
verder uitbouwen.

Centomedia ontwikkelde een duide-
lijke en opvallende campagne, die 
qua dynamiek, look en feel perfect 
aansloot bij de huisstijl van Media-
markt. Onze commercials zetten een 
reeks producten van Mediamarkt 

met een 3D-animatie op een herken-
bare manier in de kijker.

De campagne werd een groot 
succes.Vandaag is Mediamarkt in 
Antwerpen dé ‘megastore’ voor 
multimedia, electro, TV, hifi , telecom  
enz. Onze tv-spots werden zelfs 
overgenomen door andere belang-
rijke Mediamarkt-winkels (o.a. Brus-
sel). Kunnen we u op een betere 
manier duidelijk maken dat deze 
klant méér dan tevreden was over 
onze diensten?

Als nieuwe speler op de markt biedt 

centomedia u een complete dienstver-

lening in de audiovisuele productie: van 

radio- en tv-spots en bedrijfsfi lms tot 

multimedia- en vernieuwende ‘narrow-

casting’- toepassingen. Als nieuwko-

mer kan centomedia trouwens buigen 

op een mooie reputatie en schitterende 

referenties. Een gesprek met de initia-

tiefnemers leert immers dat dit nieuwe 

bedrijf op bijzonder stevige fundamen-

ten rust.

“De klantenservice optimaliseren.” Dát 

is in een notendop de fi losofi e achter de 

oprichting van centomedia. Initiatiefne-

mers Rudy Dierckx, Luc Van Lommel en 

Luc De Cuyper slopen bewust de muren 

tussen hun eigen specialisatiedomeinen. 

Hun bedrijven I-Max, D-Max en Audi-Yo 

zijn allesbehalve onbekenden in de au-

diovisuele sector en de reclamewereld. 

Zij bundelen nu hun kennis, ervaringen 

en specialisaties in één full servicepunt: 

centomedia.

Luc De Cuyper: “centomedia is eigenlijk 

op vraag van onze klanten ontstaan. We 

merken immers dat een ondernemer die 

bij D-Max een radio- of tv-spot laat ma-

ken, vaak ook interesse heeft om die spot 

op zijn website te laten draaien of om zijn 

reclamefolder in zijn winkel te tonen. Die 

cross-media-toepassingen leveren im-

mers meer rendement op. Maar vandaag 

is zo’n totaalproject vaak moeilijk uit te 

voeren omdat de violen tussen de produ-

centen niet altijd helemaal gestemd staan. 

Via één servicepunt, zijnde centomedia, 

kan dat wel.”  

 “De vraag naar totaalcommunicatie weer-

klinkt inderdaad alsmaar luider en daar 

spelen we met centomedia graag op in,” 

voegt Luc Van Lommel toe. “We brengen 

beeld en geluid samen in een tv-spot, een 

geanimeerde website, een 3D-animatie 

een bedrijfsfi lm, enz. De klant krijgt een 

volledig communicatieplan uitgewerkt, 

inclusief alle producten die perfect op 

elkaar staan afgestemd, maar uiteraard 

ook elk apart en op maat kunnen worden 

uitgewerkt.”

Centomedia vervult tevens een pioniers-

rol op het vlak van ‘narrowcasting’. Rudy 

Dierckx: “Er is geen betere plaats om de 

consument optimaal te benaderen dan 

op de winkelvloer. Het displayen van re-

clame- en infoboodschappen op grote 

LCD-schermen in een verkooppunt laat 

van de geadverteerde producten ruim de 

helft meer over de toonbank gaan! ‘Nar-

row casting’ of ‘instore communicatie’ 

verdient daarom beslist zijn plaats in elke 

communicatiemix.”

centomedia
nieuwkomer met reputatie

Communicatie en papier:
het is een huwelijk dat al eeuwen 
stand houdt. Ondanks de enorme 
kansen die andere (massa-)media 
ons vandaag bieden, blijft druk-
werk een onmisbare speler in elke 
communicatiemix. Uiteraard heeft 
centomedia ook voor uw ‘printed 
media’ alle expertise in huis.
Meer zelfs: u haalt nóg meer uit 
uw drukwerk. Hoe? Dat leest u 
hier…

Papier is een blijver. Ondanks de 
huidige digitale tijden blijft drukwerk 
immers een bijzonder effi ciënte én 
tastbare manier om uw doelgroep te 
bereiken. Als ‘high tech’-dienstver-
lener is centomedia daar niet blind 
voor. Daarom verzorgen we ook 
uw folders, huisstijlen, catalogen, 
newsletters, mailings, advertenties, 

enz. We geven er niet alleen creatief 
vorm aan, onze professionele copy-
writers/tekstschrijvers zorgen ook 
voor de inhoud. 

Maar er is méér, want bij centomedia 
vindt uw drukwerk indien gewenst 
ook steun van andere media, zoals 
radio- en tv-spots, bedrijfsfi lms, ani-
maties, narrow casting, enz. Kortom: 
uw drukwerk en uw andere commu-
nicatiemiddelen komen op één lijn en 
… renderen beter!  

Drukwerk
dat écht werkt...

Grote Steenweg 132 g
B-2440 Geel - Belgium

P.: +32 14 538 530
F.: +32 14 538 529

info@centomedia.be
www.centomedia.be  

Wil u meer weten over onze
video of postproductie-
afdeling ?

Bel Luc Van Lommel
op +32 14 538 530



www.centomedia.be

What’s in
        a name ?

Samen staan we sterk, voor u ! U bespaart graag tijd én geld ?

Case study:

Heeft u interesse in een bedrijfsfi lm 

of een radio- of televisiespot? Een 

moderne website of een multimedia-

presentatie? U wenst een dynamische 

display in uw zaak? Of misschien wel 

een combinatie van deze producten? 

Welke producent moet u dan aanspre-

ken? Mogelijk ziet u door de bomen het 

bos niet meer... 

Centomedia biedt u voortaan

één full service!

Audiovisuele productie
Voor uw audiovisuele producties kan cen-

tomedia buigen op de jarenlange know-

how van de bedrijven Audi-Yo en D-Max, 

hun moderne infrastructuur en ervaren 

deskundigen.  Sinds de jaren ’90 verzorg-

den zij voor diverse tevreden klanten tallo-

ze radiospots en andere audioproducten, 

tv-commercials en trailers, multimediatoe-

passingen, bedrijfsfi lms, enz. 

Narrowcasting
Narrowcasting is een dynamische vorm 

van ‘instore communicatie’. Via bood-

schappen op LCD-schermen ontvangen 

uw klanten of bezoekers uw informatie- of 

reclameboodschappen  óp de winkelvloer 

of tijdens hun bezoek. Diverse studies wij-

zen uit dat deze vorm van communicatie 

bijzonder veel impact heeft. Reclame-

boodschappen via narrowcasting kunnen 

zelfs tot 70 % meer verkoop genereren! 

De mogelijkheden zijn dan ook enorm: 

producten aanprijzen, uw reclamefolder 

dynamisch afbeelden, informatie ver-

spreiden… tot zelfs het verhuren van uw 

LCD-schermen voor reclameboodschap-

pen van derden of leveranciers!

Full service
Een productiefi rma voor uw audiovisuele 

commercials? Een programmeur en een 

designer voor uw website of uw multime-

diapresentatie? Een baanbreker in nar-

rowcasting? Met centomedia haalt u ze 

allemaal in huis: één full service. Want 

samen staan we sterk, voor ù!

Meer weten?
Surf dan naar www.centomedia.be.

Ook in de volgende nieuwsbrieven van 

Centomedia verneemt u meer over elk 

van onze diensten. 

Cento (m), ‘s: 
een werk, stuk of 
gedicht dat is samen-
gesteld uit werk van 
andere auteurs.
Ook: een lappendeken.

Meer info?
bezoek onze website: www.centomedia.be

Voor alles wat met uw audiovisuele 

producties, reclame en communica-

tie te maken heeft, is centomedia uw 

geknipte partner. Verlies dus geen tijd 

en geld door allerlei verschillende pro-

ducenten en leveranciers in te scha-

kelen... centomedia biedt u één full én 

high service!

Wij geven u de voorzet, u scoort... 

Video:
commercials, bedrijfsfi lms, audiovisu-

ele beurspresentaties, sfeerbeelden, 

enz. Van het bedenken van het concept 

en het schrijven van het scenario tot het 

fi lmen, het monteren en de postproductie. 

Ook verhuur van ultramoderne studio- en 

montage- infrastructuur die probleemloos 

alle formats verwerkt en alle AV-signalen 

omzet.

Multimedia en motion:
2D- en 3D-animaties, virtuele beelden 

en logo’s, multimediapresentaties op 

DVD en CD-rom, website-ontwikkeling 

(design, programmeren, on line audio en 

video, database ondersteuning), hosting, 

educatieve of verkoopsondersteunende 

multimediaprojecten, cross media plat-

forms,…

Print:
vorm (grafi sch) én inhoud (tekst) geven 

aan advertenties, huisstijl (briefpapier, 

naamkaartjes, …) brochures, newslet-

ters, catalogen, direct-marketing, mai-

lings, enz. Speciale aandacht voor recru-

terings- en HR-communicatie. 

Audio:
alle audioproducten: bedenken en realise-

ren van uw radiocommercials,  achtergrond- 

en actiegeluiden voor multimediaprojecten, 

verzorgen van commentaarstemmen bij uw 

bedrijfsfi lms, documentaires, multimedia-

projecten, enz.. Jarenlange ervaring ter-

zake ondergebracht in een ultramoderne 

infrastructuur.

Narrowcasting:
meedenken over en realiseren van uw 

‘instore communicatie’. Vorm en inhoud 

geven aan uw project, verzorgen van 

(stilstaande en/of bewegende) beelden 

en geluid. Advies en uitvoering. Installe-

ren en ‘à la minute’ sturen van uw LCD-

schermen om uw bezoekers en klanten te 

informeren en/of te overtuigen. 

Communicatie:
volledige communicatiecampagnes op 

maat: uw video-, multimedia-, print-, au-

dio- en/of narrowcasting-projecten per-

fect op elkaar afgestemd én in elkaar 

geïntegreerd. Eén creatieve service, één 

overzicht, één betaalbaar factuur! Kies 

voor een communicatiemix die uw doel-

groep informeert, overtuigt én tot actie 

aanzet…

camerawerk   •
video montage   •

audio-studio   •
grafische studio   •

grafische faciliteiten   •

De winkelketen Dreamland klopte
bij centomedia aan voor een expe-
riment rond ‘instore communicatie’. 
Doelstelling: enkele gezelschaps-
spelen, die in de reclamefolder van 
Dreamland werden gepromoot, ook 
in de winkel nog eens extra in de 
verf zetten. Centomedia ontwikkelde 
hiervoor animaties die in de afdeling 
gezelschapsspelen van de Dream-
land-winkel werden vertoond op een 
LCD-scherm. Drie animatievormen 
werden uitgeprobeerd: een spec-
taculaire 3D-animatie met geluid, 
een eenvoudige animatie zonder 
geluid en een gewone product/prijs 
afbeelding.

Het proefproject werd meteen een 
succes. Er werd immers beduidend 
meer verkocht van de getoonde 
spelletjes.

Het resultaat van dit experiment kunt 
u bekijken op www.centomedia.be, 
‘narrowcasting’.

Dreamland: meer verkoop met ‘narrowcasting’

Wil u meer weten welke
meerwaarde narrowcasting
voor u kan creëren ?

Bel Rudy Dierckx
op +32 14 538 530
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