PRIJSLIJST ADVERTEREN 'RADIO AALSMEER-TV'
Aantal
spots

Prijs*

1 maand, 1x per uur

540

€ 100,00

1 maand, 2x per uur

1080

€ 200,00

1 maand, 3x per uur

1620

€ 300,00

1 maand, 4x per uur

2160

€ 400,00

Week (7 dagen)

Aantal
spots

Prijs*

1 week, 4x per uur

504

€ 100,00

2 weken, 4x per uur

1008

€ 200,00

3 weken, 4x per uur

1512

€ 300,00

Langere periode, met
korting

Aantal
spots

Prijs*

Korting

Prijs*

3 maanden, 1x per uur

1620

€ 300,00

10%

€ 270,00

6 maanden, 1x per uur

3240

€ 600,00

15%

€ 510,00

12 maanden, 1x per uur

6480

€ 1.200,00

25%

€ 900,00

3 maanden, 4x per uur

6480

€ 1.200,00

10%

€ 1.080,00

6 maanden, 4x per uur

12960

€ 2.400,00

15%

€ 2.040,00

12 maanden, 4x per uur

25920

€ 4.800,00

25%

€ 3.600,00

Maand (30 dagen)

* Minimumprijs is €100,-.

TV-commercials bieden interessante kansen
Aan adverteerders met commerciële belangstelling voor Aalsmeer, Kudelstaart en de omliggende regio biedt RADIO
AALSMEER een interessante mogelijkheid te adverteren op het tv-kanaal RADIO AALSMEER-TV. Het inschakelen van
RADIO AALSMEER-TV betekent gebruikmaken van een communicatiekanaal met toegevoegde waarde. Voor
adverteerders die via de lokale televisie willen communiceren met Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrijven, instellingen en
huishoudens heeft RADIO AALSMEER tal van interessante mogelijkheden.
Mail voor meer informatie naar: adverteer@radioaalsmeer.nl
RADIO AALSMEER-TV is te zien op kanaal 12 (Caiway) en kanaal 1389 (= eigenlijk kanaal -1) bij KPN, XS4ALL en Telfort.
RADIO AALSMEER is te horen op 105.9 FM (ether) en 99.0 FM (kabel/Caiway) en kanaal 3056 (KPN, XS4ALL en Telfort).
Alle kanalen zijn ook te beluisteren en bekijken via www.radioaalsmeer.nl.

Alle prijzen zijn excl. BTW (wij rekenen geen BTW). De adverteerder levert zelf de
informatie/foto's e.d. aan.
Een spot is 10-15 seconden lang en kan bestaan uit een aantal afbeeldingen die achter elkaar
worden getoond, of een kort filmpje. De spots zijn zonder geluid. De afmetingen zijn 1280 x
720px, waarbij teksten niet te klein mogen zijn i.v.m. de leesbaarheid op TV.
De reclameblokken zijn op het hele en halve uur en op kwart voor/over. Ze lopen van 6.00 uur 's
morgens tot middernacht. Meer mag wettelijk niet. Een adverteerder kan dus een spot maximaal
4 keer per uur voorbij laten komen.
Bij langer lopende contracten kan de adverteerder zelf de spot wijzigen via een login op onze
website. Dat is bijvoorbeeld handig voor wisselende aanbiedingen, vacatures, occasions, etc.
Doorsturen en het door ons laten aanpassen, kan uiteraard ook.
Prijzen en informatie voor radioreclame zijn op te vragen bij: adverteer@radioaalsmeer.nl

