Adverteren bij Radio Reimerswaal biedt perspectief.
Radio is een ideaal reclamemedium om snel naamsbekendheid op te bouwen of om aandacht te vragen voor een
speciale actie. Radio biedt de kracht van herhaling.
Gemiddeld luisteren Nederlanders zo'n 3 uur per dag naar de radio. Met een minimum aan kosten bouwt u een
maximale naamsbekendheid op.
Radio Reimerswaal is 24 uur per dag te beluisteren. Wij maken programma's voor jongeren, ouderen en alles daar
tussen in. Zowel overdag als 's avonds hebben we vele gepresenteerde programma's die worden afgewisseld met een
leuke muziekmix. Onze live programma's zijn gericht op onder andere actualiteiten, sport, levensbeschouwing,
amusement en natuurlijk muziek.
De radioprogramma’s van Radio Reimerswaal worden uitgezonden via de ether en via de kabel in de regio ZuidBeveland. Via Delta Digitaal is Radio Reimerswaal te horen in Zuid-Beveland, Tholen en Walcheren en wereldwijd via
onze internetstream.
Op onze website kunnen onze luisteraars terecht voor het laatste nieuws, sportnieuws en de activiteiten- en
evenementenagenda. Onze website is daarom ideaal om via een logo/banner, met doorverwijzing naar uw eigen
website, uw bedrijf onder de aandacht van onze luisteraars te brengen.
Bij een gesproken commercial wordt uw bedrijfslogo met verwijzing naar uw eigen website altijd gratis op onze
website geplaatst.

Waarom adverteren bij Radio Reimerswaal:
•

Commercials zijn creatief omdat deze op verschillende manieren geproduceerd kunnen worden naar uw
specifieke wensen;

•

Commercials zijn effectief omdat u veel mensen bereikt doordat Radio Reimerswaal programma's maakt
voor alle doelgroepen;

•

Commercials zijn betaalbaar daarom zijn ze ook geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven.

Uitzendtijden:
Afhankelijk van uw reclameboodschap en uw doelgroep bepalen we samen met u wat voor u de beste uitzendtijden
zijn. Echter zijn wij als lokale publieke media-instelling gebonden aan een aantal specifieke regels.
•

Commercials worden uitgezonden vanaf 08.00 tot en met 22.00 uur;

•

Op zondag zenden wij geen commercials uit.

Uw eigen commercial:
Indien u beschikt op een eigen radiocommercial dan kunt u deze bij ons aanleveren in mp3 formaat. Beschikt u (nog)
niet over een eigen reclamespot? Dan kunnen we die in overleg voor u (laten) maken.

Onze pakketten en tarieven:
Afhankelijk van uw reclameboodschap en uw doelgroep bepalen we samen met u wat voor u de beste uitzendtijden
zijn.
Reclame kan worden afgenomen in standaard pakketten van 4, 6, 8, 10, 12 of 15 uitzendingen per dag of we kunnen
voor u een pakket op maat samenstellen.

Basistarieven:
Looptijd van de overeenkomst:

Tarief per uitzending:

1 jaar
6 maanden

€ 0,57
€ 0,63

Pakketten:

Halfjaarcontract:
Aantal x
Per maand
Totale looptijd

4x
€ 65,52
€ 393,12

6x
€ 98,28
€ 589,68

8x
€ 131,04
€ 786,24

10x
€ 163,80
€ 982,80

12x
€ 196,56
€ 1179,36

10x
€ 148,20
€ 1778,40

12x
€ 177,84
€ 2134,08

Bij betaling in een keer ontvangt u 5% korting op het totaal bedrag.

Jaarcontract:
Aantal x per dag
Per maand
Totale looptijd

4x
€ 59,28
€ 711,36

6x
€ 88,92
€ 1067,04

8x
€ 118,56
€ 1422,72

Bij betaling in een keer ontvangt u 10% korting op het totaal bedrag.
Alle vermeldde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

De pakketten stellen wij met u samen, rekening houdend met uw specifieke wensen. Wij kijken dan samen met u
naar wat bij u het beste aansluit qua de uitzendtijden, de uitzendfrequentie en de looptijd.

De uitzendtijden kunnen we in overleg bepalen, maar als lokale omroep zijn wij wel aan regels gebonden. Wij mogen
volgens de wet de commercials uitzenden van 8.00 uur tot en met 22.00 uur

Als u meer wilt weten over de vele mogelijkheden en onze tarieven kunt u vrijblijvend informatie aanvragen of een
afspraak maken.

Onze reclamemedewerkers komen graag bij u langs voor een toelichting en om uw vragen te beantwoorden.
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