
ADVERTENTIETARIEVEN C-TV - 2019                                     
 
 

Bereik uw eigen regio met een TV commercial op C-TV 
 

 
 

 

Advertentie-sheet in nieuwscarrousel – ca. 50x per dag 15 seconde full screen in beeld 

 maand 3 maanden 6 maanden 12 maanden   
1 sheet € 60,00 € 50,00 € 40,00 € 30,00   
2e sheet € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00  (i.c.m. 1 sheet) 
3e sheet € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00  (i.c.m. 2 sheets) 
   
- bedrag per week, exclusief BTW & productiekosten;  (07:00 t/m 23:00 uur) 

 

Commercial in nieuwscarrousel – ca. 35x per dag, lengte 25 seconde; 

 1 week 2 weken maand    
Commercial € 550,00 € 950,00 € 1.600,00    
   
- bedrag exclusief BTW & productiekosten;  (09:00 t/m 23:00 uur) 

 

Advertentie-sheet Colour LoCALe – 15 seconde full screen in beeld voor en na talkshow 

 3 uitzendingen  5 uitzendingen 10 uitzendingen   
Couleur LoCALe € 250,00 € 375,00 € 600,00   
   
- bedrag per 3, 5 of 10 uitzendingen, exclusief BTW & productiekosten;   
- minstens 60x uitgezonden per uitzending, sheet 120x getoond;   

 

Commercial Colour loCALe – 25 seconde voor en na talkshow   

 3 uitzendingen  5 uitzendingen 10 uitzendingen   
Couleur loCALe € 1.050,00 € 1.200,00 € 1.800,00   
   

- bedrag per 3, 5 of 10 uitzendingen, exclusief BTW;  Commercial wordt  
- minstens 60x uitgezonden per uitzending, commercial 120x getoond;  beschikbaar gesteld 
- inclusief productiekosten door Mountains Factory;  voor uw website! 

 

Advertentie-sheet documentaires (abonnement voor 1 of 2 jaar)   

  5 uitzendingen 10 uitzendingen   
Documentaires  € 250,00 € 450,00   
   

- bedrag exclusief BTW & productiekosten;  Documentaire van een 
- full color sheet 15 seconden full screen in beeld, voor en na documentaire;  evenement of activiteit 
- minstens 60x uitgezonden per uitzending, sheet 120x getoond;  in de regio! 

 

Facts C-TV – thats news for you! 

 
- bereik via kabel in ruim 15.000 huishoudens in Akersloot,Bakkum, Castricum, Limmen & De Woude; 
- bereik via alle providers ( digitaal ) in ruim 282.000 huishoudens in Noord-Holland; 
- bereik via internet wereldwijd & via Youtube-portal Omroep Castricum; 
- in combinatie met een ander pakket of reclamecampagne op Radio Castricum105 geldt 10% korting; 

 


