
klanten met
rijnmond vip

bereik meer



Wij zijn Rijnmond 
Wij zijn erbij

Sinds 1983 op de radio via 93.4 FM en tegen-

woordig natuurlijk ook via DAB+ en online radio. 

Sinds 1997 op TV. Als publieke omroep en als  

calamiteitenzender. Wij zijn altijd betrokken bij  

de regio. We zijn begaan met de Rijnmonders.  

We zijn trots op onze historie en de rol die we 

hebben in de regio.

Wij staan altijd aan

We zijn bereikbaar en toegankelijk. We zijn op de hoogte.  
Zitten in de haarvaten van de regio met onze regioverslag
gevers en specialisten. Dat onderscheidt ons van nationale en 
inter nationale mediabedrijven. We houden de boel ook in de 
gaten. Doen verslag. Stellen zaken aan de kaak. Zijn kritisch.  
Dat is wat een publieke omroep doet. Dat is wat mensen in  
de regio van ons verwachten: Onafhankelijke journalistiek.  
Betrouwbare informatievoorziening.

We staan midden in de samenleving. Wij zijn daar waar het 
gebeurt. Cross-mediaal, via onze mediakanalen, radio, tv, 
internet en mobiel willen we altijd en overal in contact zijn met 
ons publiek. Met verhalen, reportages en actualiteiten vóór en 
mét bewoners en partners in de regio. Met specifieke formats. 
Impact maken met onze informatie- & nieuwsvoorziening. 
Bereiken en beraken. Met de Rotterdamse slag, met 
relativeringsvermogen en humor. Dat is hoe we te werk gaan.



de exclusieve 
vooRdelen als 
rijnmond vip:

PRoFiTeeR VAn extra volumekorting

gratis kaarten VooR 
theatervoorstellingen en netwerk- 
BijeenkoMSTen in De Regio

GeGarandeerde media-inzet PRiMeTiMe

masterclasses over business-branding en 
actuele media- & marketingonderwerpen

premium kaarten VooR RegionAle 
SPoRTWeDSTRijDen en/oF eVeneMenTen
(zoals bijvoorbeeld wedstrijden van de regionale betaald voetbalclubs)
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rijnmond

in het uitzendgebied 

Zuid-Holland Zuid bereiken we 

bijna 1.400.000 mensen.

20 - 25 jaar   7%
25 - 45 jaar   27%
45 - 65 jaar   27%
65+   19% 

bereik Rijnmond

online

Zeer groot bereik in de leefstijdsklasse 25 t/m 50 jaar

Mogelijkheid tot geo-targetting (bijvoorbeeld op gemeente)

Aantal bekeken video’s per maand: gemiddeld 350.000

Mogelijkheid om rondom video content te adverteren

Groot bereik op social media zoals Youtube, Facebook, Instagram en LinkedIn

Totaal

maandelijkse

bezoeken:

6.400.000

Rijnmond.nl

(desktop/mobiel)

Maandelijkse bezoeken: 

3.100.000

Rijnmond App

Smartphone  

Maandelijkse bezoeken: 

2.700.000

Rijnmond App

Tablet

Maandelijkse bezoeken: 

700.000

radio televisie

Maximale impact door de combinatie  

van beeld en geluid

Mogelijkheid tot  

programmasponsoring

Groot bereik in  

de leeftijdsklasse 50+

Dagbereik:

173.000 luisteraars

Weekbereik:

333.000 luisteraars

Dagbereik:

234.000 kijkers

Weekbereik:

506.000 kijkers

Radio Rijnmond is de nummer 1  

nieuwszender van de regio

Meerdere contactmomenten per dag  

met de luisteraar

Radio Rijnmond heeft een groot  

marktaandeel in de leeftijdsklasse 40+

Totaal aantal huishoudens:   668.000

Totaal aantal ondernemingen/bedrijven:  122.000

Totaal aantal inwoners regio Rijnmond: ca. 1.800.000 Leeftijdsopbouw:

demografische kenmerken regio rijnmond



programmasponsoring
(billboards)

Billboards zijn korte sponsorvermeldingen voor of na een 
programma. Met billboarding profiteert u van de band met 
de kijker, het umfeld en de populariteit van een programma. 
Met een billboard plaatsen wij uw merknaam midden in de 

belevingswereld van de doelgroep. 

Rijnmond heeft diverse mogelijkheden voor het afnemen van een 
billboard zoals bij FC Rijnmond Sport, de live- voetbaltalkshow 
op maandag- en vrijdagavond. Daarnaast zijn er diverse sport- 
en cultuurprogramma’s waar programmasponsoring mogelijk is. 
Een billboard zorgt voor vergroting van de top of mind awareness 

en spontane merkbekendheid.

Mogelijk bij:

live voetbaltalkshow
Cultuurprogramma's

Sport- / cultuurevenementen



bruto mediaWaarde

korting

netto investering

aantal 

productie

Pre-roll/ 
videocampagne

rijnmond
vip pakketten

Rijnmond.nl heeft maandelijks ruim  
1.4 miljoen unieke bezoekers met dagelijks 
actuele video content. Dit biedt voor uw bedrijf 
de mogelijkheid om voorafgaand aan de video 
een preroll (video advertentie) te vertonen. 

Het visuele aspect en de mogelijkheid voor 
bezoekers om direct naar uw website te klikken, 
maken de pre-roll extra interessant. Extra voordeel 
van het inzetten van pre-rolls op Rijnmond is dat 
uw uiting altijd exclusief wordt getoond.

Looptijd: 12 maanden
Medium: Radio, TV en online

Radiospots 350

2x

-

-

1.000.000

1x

€ 29.500,-

100.000

2x

€ 15.000,-

350

2x

400

1x

1.000.000

1x

€ 39.500,-

100.000

2x

€ 20.000,-

500

2x

600

1x

1.500.000

1x

€ 60.000,-

150.000

3x

€ 60.000,-

Radiospots

TV-commercials

TV-commercials

Banner views

Pre-roll

Pre-rolls

Banner

Productie TV/online video:
Wij produceren kosteloos een grafische 
commercial voor u, met bestaande 
logo’s, afbeeldingen en voice-over.

Productie radio/display:
 Inclusief standaard productie radiocom-
mercial en bannerset. 

Lengte radiospot: 15 sec. 
Lengte TV-commercial:  20 sec. 
Pre-roll: 20 sec. 
Banner Rectangle: 300 x 250 pixels

Bij een andere commerciallengte wor-
den de commercials pro rato omgere-
kend naar het juiste tarief. Uiteraard is 
maatwerk ook mogelijk.

de inhoud van bovenstaande
pakketten is als volgt opgebouWd:

Meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar: VIP@rijnmond.nl

pakket a

pakket a

pakket b

pakket b

pakket c

pakket c

€ 14.500,- 19.500,- € 27.500,-

Online advertising is de grootste revolutie 
die in de afgelopen vijftig jaar in de 
reclamewereld heeft plaatsgevonden. 
Vanaf het begin, meer dan twintig jaar 
geleden, is bannering uitgegroeid tot 
een volwaardig medium met veel nieuwe 
mogelijkheden. 

Met display advertising kunt u potentiële 
klanten naar uw website leiden. Banners in 
het rijnmond.nl-netwerk zijn real time aan 
te passen en het verkeer (aantal clicks op 
de banner) is meetbaar. Display advertising 
kan worden ingezet om naamsbekendheid 
te vergroten maar ook voor leadgeneratie 
en verkoopstimulerende acties. 

display 
adveRtising

LeADeRBOARD RecTAngLe

PRe-ROLL




