Omroep 527
Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016)
De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Noordoostpolder.
De Radio en TekstTV / Kabelkrant programma’s en Tv bevatten activiteiten en actualiteiten voor
de inwoners van de gemeente Noordoostpolder.
TekstTV is een kabelkrant die 24 uur per dag (onder voorbehoud) de meest actuele zaken,
verenigings nieuws, lokale activiteiten alsmede informatie van gemeentelijke en rijksoverheid bij
de kijker brengt.
Tevens is er een muzikaal "achtergrondbehang" van onze TekstTV uitzendingen.
Radio
Onze radiouitzendingen zijn 24 uur per dag te beluisteren.
Tarieven Radio Reclame
Aantal commercials (op jaarbasis)
Basis prijs Per spot

Tarief per spot
€

3,50

Minimaal aantal spots

10

7 dagen, 3 keer per dag

€

98,00

7 dagen, 7 keer per dag

€

180,00

1 maand, 4 keer per dag

€

200,00

3 maanden, 4 keer per dag

€

500,00

6 maanden, 4 keer per dag

€

1000,00

12 maanden, 6 keer per dag

€

1500,00

Io.zijn er meerdere optie’s mogelijk

N.B.: adverteerders die ook via de kabelkrant reclame maken krijgen combinatiekorting op
bovenstaande tarieven! Combinatiekorting = 10% korting over gehele combinatie, hierbij is de
contractduur voor radio en tekst tv reclame gelijk.
Kosten Reclame Spot
Low Budget Spot vanaf: € 50,00
Professionele spot éénstemmig gesproken vanaf: € 150,00
Professionele spot méérstemmig gesproken vanaf: € 250,00
N.B. Levertijd voor spots is 10 dagen of in overleg
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Tarieven Radio Sponsoring (audioboard)
(bijv. ¨dit programma wordt/werd mede mogelijk gemaakt door uw firmanaam
Naamsvermelding dus 2x per uitgezonden programma.
Aantal vermeldingen

Tarief per programma
€ In Euro’s

Per programma

€

25,00

Voor speciale uitzendingen gelden aangepaste
prijzen, zoals Nieuws&actualiteit,
Muziek&sport, jaarlijks evenementen
(fishpatato,ect), raadsvergaderingen ed..

€

Prijs In overleg

N.B.: Combinatiekorting is hier niet van toepassing
Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om in overleg een speciaal pakket voor u samen te
stellen.
TekstTV/Kabelkrant:
Reclameboodschappen via de Kabelkrant komen 24 uur per dag, 4 a 5 keer per uur
via het kabelnet op de TV. In ons uitzendgebied is ongeveer 90% van de huishoudens bekabeld.
De commercials op onze Kabelkrant worden naar uw eigen wensen gemaakt, en kunnen worden
verlevendigd met foto's, logo's en wervende teksten. Wanneer u dat wenst kunt u de commercial
eerst zelf bekijken voordat hij wordt uitgezonden.
Uit ervaring van veel van onze adverteerders is duidelijk gebleken dat een commercial op onze
Kabelkrant niet alleen de omzet bevordert maar ook het imago en de naamsbekendheid van het
bedrijf verhoogt. Wanneer u voor uw bedrijf een reclamepagina op de Kabelkrant inhuurt maken
wij voor u een standaard commercial in kleur als jpg, kosten voor productie 35,00 euro.
Uiteraard kunt u uw commercials ook zelf aanleveren, dan moeten deze wel voldoen aan een aantal
voorwaarden, deze worden aan het eind vermeld. Kabelkrant Sponsoring is met name bedoeld om
de naamsbekendheid van het bedrijf te verhogen.

N.B. Indien er een televisie uitzending (bewegend beeld) geprogrammeerd gaat worden in de
toekomst dan stopt de kabelkrant voor de duur van de uitzending, er is dan ook geen reclame
mogelijk
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Tarieven Kabelkrant Reclame
Bijv. ¨uw firmanaam en reclametekst ¨
1x per uitgezonden kabelkranteditie ad 20 sec.
Duur blokcontract
één dag
één week
één maand
een half jaar
één jaar

Tarief in Euro’s
€
15,00
€
95,00
€
350,00
€
1800,00
€
3000,00

N.B.: adverteerders die ook via de Radio reclame maken krijgen combinatiekorting op
bovenstaande tarieven! Combinatiekorting = 10% korting over gehele combinatie, hierbij is de
contractduur voor radio en Kabelkrant reclame gelijk.
Tarieven TekstTV / KabelkrantSponsoring
Bijv. ¨dit kabelkrant item word mede mogelijk gemaakt door uw firmanaam¨
Naamsvermelding en / of logo, 1x per uitgezonden kabelkranteditie ad 10 sec.
Duur blokcontract
Tarief in Euro’s
één dag
€
10,00
één week
€
50,00
één maand
€
150,00
een half jaar
€
750,00
één jaar
€
1.200,00
Het is ook mogelijk een jaar lang om de week
een pagina te huren voor.
€
750,00
N.B.: Combinatiekorting is hier niet van toepassing
Nonprofit Sponsor: (bedoeld voor o.a. verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk)
worden sponsor van kijk527 voor € 50, per jaar, dit geeft recht op een wekelijkse pagina teksttv
(20 sec.), deze berichten mogen niet van commerciële aard zijn.
(voorwaarden te verkrijgen bij St. Lokale Omroep Noordoostpolder)
Regio overstijgende Nonprofit instelling:
Bedoeld voor nonprofit organisaties actief in meer dan alléén de gemeente Noordoostpolderurk,
bijvoorbeeld provinciaal of regionaal, worden sponsor van kijk527 voor € 80, per jaar,
dit geeft recht op een wekelijkse pagina teksttv (20 sec.), deze berichten mogen niet van
commerciële aard zijn.
(voorwaarden te verkrijgen bij St. Lokale Omroep Noordoostpolder)
Kabeltje:
(uitsluitend voor particulieren) los bericht voor € 10,00
Foto bij kabeltje gratis. (voorwaarden te verkrijgen bij St. Lokale Omroep Noordoostpolder)

omroep527
Internet:
Al enkele jaren heeft de lokale omroep ook een nieuwe website, indien u een link wenst
op onze site kost dit 30, euro per jaar voor NonProfit organisatie’s.
Als extra wordt dan ook uw geplande activiteit in de activiteiten agenda op radio en website
opgenomen.
Bedrijven kunnen kiezen voor een banner die indien deze aangeklikt wordt verwijst naar hun eigen
website, de prijs hiervoor bedraagt 80,euro per jaar.
Bedrijven die een jaarcontract hebben voor Radio of Kabelkrant reclame krijgen de banner
plaatsing op onze website gratis.
TV reclame:
Wij zijn druk bezig om ook TV (bewegende beelden) beschikbaar te maken op ons TV kanaal.
Wij houden u graag op de hoogte wanneer dit zo ver is. Reclameboodschappen kunnen dan ook via
dit medium worden ingekocht. De tarieven hiervoor zullen t.z.t. Ook aan u worden bekent gemaakt.
Huisregels
Commercials van racistische aard of met een erotische inhoud of andere niet algemeen
aanvaardbare zaken worden geweigerd.
De omroep behoud zich het recht om commercials te weigeren en zal daarover met de
aanvrager in contact treden.
Technische storingen binnen de Omroep of het kabelbedrijf of derden leiden niet tot restitutie van
betaalde bedragen.
Facturering en betaling vinden per maand plaats of indien jaar contract per kwartaal.. Alle
genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Prijslijsten zijn geldig tot 31 december 2016.
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TECHNISCHE EISEN RADIO COMMERCIALS
indien deze door contractant zelf worden aangeleverd.
indien computerbestand: uitsluitend als PCbestand. Mac bestanden worden niet
geaccepteerd, tenzij geconverteerd en weggeschreven naar een door de PC leesbaar
bestand;
– aanleveren kan als mp3 of wavebestand
– geluidsbestanden voor televisie zijn (nog) NIET mogelijk;
–

Technische eisen tekst Tv
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

resolutie maximaal 19201080 pixels, RGB kleuren; (25x18,75 cm ; 72dpi) aspectratio
16:9
aanleveren per email naar reclame@omroep527.nl
indien computerbestand: uitsluitend als PCbestand. Mac bestanden worden niet
geaccepteerd, tenzij geconverteerd en weggeschreven naar een door de PC leesbaar
bestand;
aanleveren kan als jpg, png if tiff
lettertype niet kleiner dan 18 punten;
lijnen niet dunner dan 1 punt;
Communiceren, ook via de website, dat reclames tijdig, minimaal 1 week voor de
uitzend datum waarop gewisseld wordt, aangeleverd moeten worden.
Aanleveren gebeurt op een DVD ,WeTransfer of usbdrive
Aanleveren als plaatje of plain tekst
Gebruik zo weinig mogelijk schrijfletters en letters met felle kleuren, bedenk dat
reclame uiting op een tvscherm een aanzienlijk verlies oplevert ten opzichte van uw
computerscherm;
houd rondom 100 pixels vrij vanaf de rand;
Voor de leesbaarheid binnen 20 seconden dienen maximaal 500 karakters geplaatst te
worden (incl. spaties en leestekens).

De Algemene Voorwaarden RTVreclamezendtijd zijn van toepassing. Voor meer informatie:
reclame@omroep527.nl Of bel met Ted van Diepen 0610654698

