
‘Het begint eigenlijk al met de bewegwijzering aan de 
buitenkant van de ArenA’, zegt Falco van der Miesen, 
directeur van het in Hilversum gevestigde signbedrijf. ‘Die 
hebben wij gemaakt en gemonteerd. En ook in de ArenA 
zelf hebben wij de meeste visuele communicatie, zoals dat 
zo mooi heet, verzorgd. Maar laten we beginnen bij het 
begin, oké? In 2003 had ik net m’n baan opgezegd toen ik 
werd gebeld door de National Football League | NFL. Met 
de contactpersonen binnen de vanuit Londen opererende 
organisatie, die American Football wedstrijden in Europa 
organiseerden, had ik een uitstekende relatie. Zij belden 
mij om hun plannen voor het komende seizoen bekend 
te maken en voegden er onmiddellijk aan toe: ‘De zes 
stadions moeten ‘aangekleed’ worden en jij gaat dat 
uitvoeren’. Zo ben ik begonnen met Mediamoments. 

Wie de Amsterdam ArenA bezoekt, komt hoe dan ook 
langs meerdere uitingen die door Mediamoments zijn 
gemaakt en gemonteerd. Dat kan niet missen. Falco van 
der Miesen: ‘Wij zijn bij Ajax en in de ArenA kind aan 
huis, we kennen hier de weg en mogen mooie visuele 
communicatie-objecten verzorgen’.

‘Kind aan huis bij  
Ajax en in de ArenA’

Inmiddels is Mediamoments een volwaardig bedrijf voor 
grootformaat signproducties en veel meer. We werken met 
een team van 21 medewerkers en zijn gevestigd op een 
bedrijvenpark aan de rand van Hilversum. We zijn van 
daaruit zo in de ArenA en daar zitten we vaak.’

HEEL EUROPA
‘Ons werk – visuele communicatie – begint bij het beeld’, 
zegt Falco van der Miesen. ‘We hebben dan ook vier 
specialisten in dienst die voor verscheidene klanten 
artwork opmaken en veelal aangeleverd artwork geschikt 
maken voor productie. Het aangeleverde beeldmateriaal 
komt vanuit de hele wereld naar ons toe. Er worden vanuit 
de klant hele hoge eisen gesteld. Goed beeldmateriaal 
is bepalend voor de kwaliteit van de prints. De input 
bepaalt de output, het moet dus goed zijn. Daarna worden 
de grootformaat prints geproduceerd. Daar hebben 
we alle productiemiddelen voor in huis. Die kunnen 
een grote verscheidenheid aan materialen verwerken. 
Denk aan: verschillende textielsoorten, vinyl en andere 
reclamedragers, maar ook gewoon papier. We printen 
zelfs direct to plate. Dat houdt in dat we het beeld via 
een flatbed printer rechtstreeks op de reclamedrager 
printen. Na de productie komt het monteren. Dat doen 
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NETWERKPARTNER

we in negen van de tien gevallen zelf met onze eigen 
monteurs, niet alleen in Nederland, maar heel Europa 
is ons werkgebied. We werken voor veel modeketens en 
sportmerken. Die hebben veelal eigen retail stores en 
winkels in outlet villages.’

PRETTIG ZAKEN DOEN
Falco van der Miesen: ‘Een belangrijk deel van de door ons 
geproduceerde visuele communicatiemiddelen monteren 
we in de Amsterdam ArenA. Onze opdrachtgevers zijn 
de ArenA zelf en AFC Ajax. Daar doen we letterlijk alles 
voor. Maar ook als er een evenement in de ArenA komt, 
mogen wij de visuele communicatie vaak verzorgen. In 

principe zijn de organisaties vrij in hun keuze, maar vanuit 
de ArenA wordt vaak aangegeven dat het handig is, als wij 
dat invullen. We kennen de weg in de ArenA, als het om dit 
soort werk gaat, als geen ander. We weten alle afmetingen, 
dus we hoeven niet eerst op te meten en zijn ook op de 
hoogte van de regels die gelden voor veiligheid en de 
manier van monteren. In veel gevallen kiezen organisatoren 
van events, net als de ArenA en Ajax, daarom voor ons. Of 
het nu gaat om vlaggen, borden, banieren, wanddecoraties, 
bewegwijzering en noem maar op. Wij doen al lang zaken 
met elkaar en weten wat we aan elkaar hebben. Dat is prettig 
zaken doen.’

RETAIL- EN SPORTMERKEN
Daarnaast heeft Mediamoments natuurlijk een grote 
verscheidenheid aan andere opdrachtgevers. Opvallend 
zijn een aantal internationale retail- en sportmerken waar 
het Hilversumse bedrijf voor werkt. Falco van der Miesen: 
‘Wij werken onder andere Europees voor Calvin Klein, 
Hackett London, Coach, Havaianas en Adidas. Daar zijn 
we uiteraard heel trots op. Dat staat niet alleen goed op 
je CV. Er worden namelijk door deze brand owners hoge 
eisen gesteld aan het hele traject en dat zegt weer veel over 
het kwaliteitsniveau dat wij leveren. Wij hebben een sterke 
relatie met onze klanten. We denken vanaf het begin van 
het traject mee en doen tot en met het einde mee. Want in 
veel gevallen gaat het ook om het monteren van de visuele 
communicatie-uitingen in de winkels. De genoemde 
merken hebben overal in Europa winkels. Vaak moeten de 
bestaande uitingen vanwege acties en/of seizoenswisseling 
in een heel kort tijdsbestek worden vervangen door 
nieuwe. Dat is een enorme logistieke operatie. Dan maken 
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we met een heel team aan monteurs een rondje Europa. 
Wij ontzorgen onze klant daarin volledig. Dat schept 
natuurlijk een enorm goede band en daar doen we het 
allemaal met veel plezier voor.’

INTERNATIONAAL
Falco van der Miesen: ‘Lang niet al onze relaties hebben 
er weet van, dat wij zo internationaal actief zijn. Dat ligt 
aan ons hoor, we vergeten dat door de hectiek weleens 
te vertellen. Dat is dan ook voor ons een goede reden 
om lid te zijn van ABA, zodat we ook kunnen vertellen 
wie we zijn en wat we doen. Zeker in combinatie met 
de faciliteiten van ABA en de gezelligheid rondom 
de wedstrijden is dat een mooi platform. Wij zijn 
internationaal georiënteerd en actief. Dat wordt versterkt 
door het feit dat er binnen ons team zeven verschillende 
nationaliteiten werkzaam zijn. We spreken in 
Hilversum dan ook Engels met elkaar. We kunnen onze 
opdrachtgevers in het buitenland vaak in hun eigen taal 
te woord staan. Dat werkt zowel voor de klant alsmede 
voor ons prettig, want dat voorkomt misverstanden of 
neemt ruis in de communicatie weg. Mijn focus ligt op 
de Nederlandse klanten, waaronder de ArenA en Ajax. 
Er wordt bij ons intern weleens gegrapt, dat de ArenA 
m’n tweede huis is. Dat klopt wel een beetje, ik kom 
er vaak. Dat is natuurlijk geen straf, zeker niet voor 
een echte Ajacied, zoals ik. Binnenkort verandert de 
Amsterdam ArenA officieel van naam en krijgt het de 
naam van de grootste Ajacied aller tijden: Johan Cruijff. 
Dat vind ik als supporter natuurlijk prachtig.’
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    TOT IN
PERFECTIE
    PROEF
GEDRAAID

Als je hele wereld om smaak draait, draai je 

daar soms nog wel eens in door. Voordat wij 

iets op onze events serveren, proeven wij ons 

een slag in de rondte. Het moet super smaken 

en er fantastisch uitzien. Pas als de hemelse 

perfectie is bereikt, stoppen we. Dat levert 

heerlijke creaties op, die we deze winter visueler 

dan ooit aan u presenteren. Met hologrammen 

en projecties van prachtige 360º visuals, tot in 

perfectie proefgedraaid. Kijk smakelijk!

VRAAG EEN GRATIS
MINI-HOLOGRAM AAN
OP PROEFGEDRAAID.NL
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