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Beste reclame professional, 

‘Reclames op TV en internet zijn vervelend, zijn niet leuk en worden mij opgedrongen. Tijdens de reclame 

op TV zap ik weg, ga naar het toilet of pak een nieuwe zak chips en een biertje’. 

Dat is de perceptie van veel TV kijkers in Nederland. En inderdaad, u weet beter dan wie ook dat veel 

reclames niet bijzonder zijn. Echter, er zijn ook heel veel reclames die wél de moeite waard zijn om te 

bekijken of die je nog eens terug zou willen kijken. Er zitten pareltjes tussen die je zelfs meerdere malen 

opnieuw bekijkt.  

Om te laten zien dat reclames wel leuk kunnen zijn hebben we op ReclameGemist.tv 2500+ reclames bij 

elkaar gebracht. Een verzameling van leuke, minder leuke, goede, erg goede en fantastische 

commercials. De reclames zijn zowel Nederlandstalig als Engelstalig en niet alleen van de grote brands 

en bureaus maar ook van kleinere, lokale bedrijven. Reclames zijn ondergebracht in een aantal 

categorieën. Uiteraard zijn alle video’s eenvoudig via sociale media te delen en bezoekers kunnen via 

een rating optie aangeven wat zij van een video vinden. 

Wij nodigen brands en spelers in de reclame- en advertising branche uit om met ons mee te doen. Wij 

plaatsen, zonder kosten, video reclames van reclamebureaus, adviesbureaus, producenten maar ook 

van individuen op onze site. Ook een reclamefilmpje over jouw eigen bureau nemen we graag op. 

Uiteraard hebben we ook tal van mogelijkheden om op ReclameGemist.tv te adverteren. Vanaf 20 euro 

per dag heb je al een extra kanaal in je marketing mix. 

Wij nodigen u graag uit op onze site en zijn benieuwd naar eventuele reacties. Voor meer informatie 

neemt u contact op met het team van ReclameGemist.tv.  

 

Cees van Dongen 

Telefoon: +31 (0)6 46231706 

Website: http://ReclameGemist.tv  

Email: info@ReclameGemist.tv  

Twitter: @ReclameGemist 

Facebook: Reclame Gemist 

Google+: Reclame 

 

Uw werk aanbieden voor publicatie op ReclameGemist.tv: http://ReclameGemist.tv/bureaus.   
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