Radio Ideaal is de radiozender uit de
gemeenten Bronckhorst en Lochem

Adverteren

Ontvangst

op Radio Ideaal en Ideaal Plus

voor de Achterhoek. Uit onderzoek
blijkt dat 1 op de 5 inwoners regelmatig
naar Radio Ideaal luistert.
Bezoekadres Ideaal Zelhem
Stationsstraat 32a
7021 CK Zelhem
Bezoekadres Ideaal Lochem
Markt 3
7241 AA Lochem

De omroep informeert luisteraars
en kijkers in de Achterhoek over

Ga naar onze website voor ons actuele
frequentieoverzicht.
Radio Ideaal
Ideaal Plus

www.radioideaal.nl/frequenties

Raalte

het nieuws uit de regio, culturele
activiteiten, politieke zaken en het

Rijssen

sociale leven.

Postbus 50
7020 AB Zelhem

De zender is ook te volgen via

T 0314-377970

Facebook, Twitter en YouTube.

www.radioideaal.nl
info@radioideaal.nl

Ideaal Plus is de zender waar veelal
een vleugje Engelstalige, instrumentale

en regionaal nieuws beluisteren en
hoort men het regionaal weerbericht.
De complete programmering kan men
vinden op www.radioideaal.nl
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en dialectmuziek ten gehore wordt
gebracht. Elk uur kan men het landelijk

Hengelo

Deventer

non-stop Nederlandstalige, Duitstalige,
Bel onze reclamecoördinator
Rene Regelink
06 13 737 030
reclame@radioideaal.nl
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Tarieven radio

Om uw evenement tot een succes
te maken, wilt u natuurlijk de juiste
mensen bereiken. Met Ideaal bereikt
u uw doelgroep op verschillende
manieren en krijgt u diverse extra’s!

Ga voor reclame op maat. Of kies uit één van onze
onderstaande standaard pakketten.

Radio is het ideale medium
om uw doelgroep te bereiken.
De radio-programma’s van

1

maand
lang

2 spots per dag

Excl. productie spot

doelgroep. In veel werkplaatsen

maanden
lang

2 spots per dag

Excl. productie spot

3

maanden
lang
zaterdag en zondag
2 spots per dag
Excl. productie spot

20

Extra aandacht middels een radiointerview (in overleg).
Mogelijkheid om vrijkaarten weg te
geven via radio of social media.
Gratis adverteren op Ideaal TV.

50

100

Excl. productie spot

Excl. productie spot

Excl. productie spot

commercials

commercials

commercials

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op beide kanalen

Op beide kanalen

Op beide kanalen

Op beide kanalen

Op beide kanalen

Op beide kanalen

€305,-

€750,-

€320,-

€130,-

€275,-

€350,-

€240,-

Radio Ideaal en Ideaal Plus
zijn bestemd voor een brede

3

Tarieven Ideaal online

Evenementenpakketten

€550,-

€220,-

€90,-

€200,-

€300,-

en kantines zijn wij de vaste
zenders. Wekelijks luistert
bijna 1 op de 5 mensen naar
Radio Ideaal en Ideaal Plus.
Daarmee behoren wij tot de
zes best beluisterde omroepen.
Daarnaast heeft de omroep
een potentiëel luisterbereik van
maar liefst 300.000 mensen. En

6

maanden
lang

12

maanden
lang

2 spots per dag
+ GRATIS 1 spot in
eigen beheer *

2 spots per dag
+ GRATIS
1 externe spot **

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op Ideaal of Ideaal Plus

€880,-

€1320,-

Op beide kanalen

Op beide kanalen

€1180,-

€1820,-

Radiobillboard vooraf en aan het einde van een radioprogramma naar
keuze: ‘Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...’

50

100

200

Excl. productie spot

Excl. productie spot

Excl. productie spot

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op Ideaal of Ideaal Plus

Op beide kanalen

Op beide kanalen

Op beide kanalen

€175,-

€300,-

€500,-

€125,-

u kunt hiervan profiteren!
* Uw spot wordt voorzien van een professionele stem en voorzien van muziek.
** Uw spot wordt voorzien van professionele stem/stemmen en voorzien van effecten en muziek.

vermeldingen

€235,-

vermeldingen

€440,-

Met gemiddeld 90.000 pageviews
per maand wordt uw advertentie
vaker getoond dan een advertentie
in de krant. Tevens bevat de banner
een link naar uw eigen website.

Banner homepage www.radioideaal.nl
(224 x 168 pixels)

1

maand
lang

€45,-

6

Programmasponsoring

vermeldingen

De website van Ideaal is het
nieuwsportal voor de Achterhoek.
U vindt hier het laatste nieuws,
agendaberichten en foto’s van alle
gebeurtenissen uit de regio.

maanden
lang

€243,-

3

maanden
lang

€128,-

12

maanden
lang

€459,-

•
•
•
•
•

In alle genoemde tarieven is de korting al verrekend.
Alle tarieven zijn exclusief BTW.
Radio Ideaal en Ideaal Plus zijn aangesloten bij de Stichting Reclame Code.
Prijzen zijn exclusief productiekosten van de commercial.
Productiekosten zijn op aanvraag. Wij kunnen bemiddelen bij het maken van een commercial en u
van deskundig advies voorzien.
• Betalingen kunnen in overleg in termijnen.
• Maatwerk is mogelijk.
Commercials worden:
• Uitgezonden voor of na het NOS-nieuws op het hele uur.
• Uitgezonden tussen 08.00 en 20.00 uur.
• Per dag willekeurig ingepland. Voorkeuren in bepaalde uren passen we zoveel mogelijk toe.
• Wanneer mogelijk, niet in één blok gepland met bedrijven uit dezelfde branche.

