Groots adverteren in de regio

U wilt uw merk promoten of uw initiatief onder de aandacht brengen en u zoekt de meest efficiënte manier om
dit zo goed mogelijk te doen. U vindt bereik belangrijk en de prijs ook. Daarnaast stelt u ook hoge eisen aan
betrouwbaarheid en een creatieve partner die in uw voordeel durft te denken vanuit een win-win situatie.

Sinds 2016 is Omroep Land van Cuijk een dominante speler in het Land van Cuijk. Naast radio en televisie is de omroep ook online vertegenwoordigt en voorziet daarmee in een enorm deel van uw exposure-behoefte in de regio.
Zo wordt u altijd gezien! We zijn er om u te helpen uw omzet te vergroten en uw doelen te behalen.
Want u weet als geen ander: “Massa is kassa!”.
REGIONAAL BEREIK RADIO:
TOTAAL BEREIK RADIO:		
BEREIK KABELTELEVISIE:
BEREIK INTERNET: 		

250.000 inwoners in het land van Cuijk en omliggende gemeenten.
500.000 in Nijmegen, Venray, Helmond, Mill, Gennep, Gemert en Uden.
78.000 inwoners in de gemeenten Cuijk, Grave, Boxmeer en St.Anthonis.
Wereldwijd te bekijken en te beluisteren via diverse kanalen.

Najaarscampagne 2019
Kies voor een combinatiedeal: adverteer op radio, televisie én internet.
Zet ons enorme bereik in om een half jaar uw boodschap te verkondigen en
we verwerken direct 10% korting in uw voorstel! Bij een overeenkomst van
een jaar, ontvangt u maar liefst 15% korting op de totale deal!
De productie van de spots krijgt u ook nog eens van ons cadeau.
Nergens adverteert u voordeliger met dit enorme bereik!
Dit voorstel is geldig tot en met 31 december 2019 met beperkte beschikbaarheid.

NLINE

RADIO • TV • O

U wilt een half jaar adverteren met een spotje van 15 seconden dat iedere
dag minstens 10 keer te horen en te zien is op televisie, radio en internet.
VOORBEELDBEREKENING COMPLEET PAKKET BIJ 6 MAANDEN:
Televisie : €4127 bruto per half jaar. (€687 per maand)
Radio : €3472 bruto per half jaar. (€578 per maand)
€1445
Online : €1071 bruto per half jaar. (€178 per maand)
Na combinatiekorting : €7087 bruto per half jaar. (€1181 per maand)
Na 10% campagnekorting : €6378 (€1063 per maand)
D
PER MAAN
Voor ongeveer €35 per dag, bereikt u de gehele regio!

€1063

VOORBEELDBEREKENING COMPLEET PAKKET BIJ 12 MAANDEN:
Televisie : €7699 bruto per jaar. (€641 per maand)
Radio : €6477 bruto per jaar. (€539 per maand)
€1347
Online : €1998 bruto per jaar. (€166 per maand)
Na combinatiekorting : €13324 bruto per jaar. (€1110 per maand)
D
N
A
Na 15% campagnekorting : €11325 (€943 per maand)
A
PER M
Voor ongeveer €30 per dag, bereikt u de gehele regio!

€943

MARKETING STRATEGIE: 06 25 25 75 99 OF MARKETING@OLVC.NL
DE MOOISTE MEDIAMIX, HET GROOTSTE BEREIK, DE BESTE DEAL !
Vraag voor meer informatie vrijblijvend onze tarievenlijst aan of vraag om een voorstel op maat.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief 1 gratis spot en op basis van beschikbaarheid.

