
MAAK CONTACT EN
REALISEER IMPACT MET

RIJNMOND MEDIA

ERVAAR DE IMPACT VAN RADIORECLAME!

Het radiolandschap in Nederland kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
landelijke- , lokale- en verschillende regionale zenders, waaronder Rijnmond. 
De radio staat overdag veel aan in Nederland. De belangrijkste luisterplekken 
zijn in de auto en op het werk (achter de computer).

Muziek in combinatie met een reclameboodschap lijkt zich op de achtergrond 
af te spelen. Daarom wordt radioreclame niet als storend ervaren en neemt de 
luisteraar onbewust toch de boodschap in zich op. In vergelijking met andere 
landen scoort radio in Nederland zeer goed als reclamemedium. Radio kan met 
muziek en stemmen een sfeer creëren die de boodschap versterkt. De emoties 
die men opwekt met geluid zijn van groot belang. Rijnmond adviseert graag bij 
de productie van een radiocommercial.

Wilt u meer weten over de specifieke mogelijkheden die wij met de Rijnmond media-
mogelijkheden ook voor uw bedrijf kunnen betekenen of wilt u een o�erte op maat? 
Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 
reclame@rijnmond.nl  •  010 - 70 75 707  •  www.rijnmondinzaken.nl
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OVER RIJNMOND; WIJ ZIJN ERBIJ. 

Sinds 1983 op de radio via 93.4 FM. Tegenwoordig natuurlijk ook via DAB+ en online radio. Sinds 1997 op TV. 
Als regionale publieke omroep. We zijn bereikbaar en toegankelijk. We zijn op de hoogte van wat er in 
onze regio gebeurt. Zi�en in de haarvaten van de regio met onze regioverslaggevers en specialisten. Dat 
onderscheidt ons van nationale mediabedrijven. We houden de boel 24/7 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: Ona�ankelijke journalistiek. Betrouwbare informatievoorziening. Met de Ro�erdamse slag, met 
relativeringsvermogen en humor. Dat is hoe we te werk gaan.

ONLINE ADVERTEREN.

Met display advertising (banners of beeldadvertenties 
op web, app en mobiel) kun je potentiële klanten naar je 
website leiden. Banners in het Rijnmond-netwerk zijn op 
elk moment 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 doelen. 

Online display biedt weer andere kenmerken en voor-
delen dan radio- of tv-reclame, zoals locatietargeting. 
Heb je een kapsalon in Ro�erdam? Dan kan Rijnmond er 
voor zorgen dat de advertentie alleen wordt getoond aan 
bezoekers uit deze stad of nabijgelegen regio. Ook voor 
business-to-business bedrijven is targeting een goede 
manier van adverteren om op deze wijze een specifieke 
locatie en/of plaats te bereiken.

EEN TV COMMERCIAL
SCOORT NOG STEEDS.

Bijna de hel� van de tijd die men in Nederland 
besteedt aan mediagebruik, gaat naar televisie 
kijken. Mensen kijken - landelijk gezien - gemiddeld 
ruim 2 uur tv en zien zo’n 18 minuten tv-reclame 
per dag. Wij leggen u graag uit waarom adverteren 
op televisie nog steeds scoort. Overweegt u deze 
vorm van reclame? Samen met u kijken we naar 
uw doelstellingen, middelen en budget. Op basis 
daarvan werken we samen een mediastrategie uit 
voor uw televisiecampagne.



Korting in %

Kosten

Vanaf (Inclusief eventuele bureaukorting)

Omschrijving

€ 2.500,00 tot € 4.999,00 

€ 5.000,00 tot € 7.499,00 

€ 7.500,00 tot € 9.999,00 

€ 10.000,00 tot € 12.499,00 

€ 12.500,00 tot € 14.999,00 

€ 15.000,00 tot € 19.999,00 

€ 20.000,00 tot € 24.999,00 

€ 25.000,00 en meer

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

RADIO RIJNMOND ONLINE RIJNMOND

PRODUCTIEKOSTEN

VOLUMEKORTING

TV RIJNMOND

VERHUUR STUDIO’S

06.00 - 11.00 

06.00 - 18.00

11.00 - 23.00

Floating hele dag

5 seconden

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Televisie/videostudio incl technische support

Audiostudio incl technische support

5 seconden

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Overdag

Avond

€ 69,00

€ 55,00

€ 50,00

€ 45,00

€27,50

€35,00

€41,25

€52,00

€58,75

€69,00

€78,75

€88,00

€96,75

€105,00

€11,00

€19,00

€27,00

€34,00

€40,00

€45,00

€50,75

€56,00

€60,75

€65,00

€ 145,00 

€ 75,00 

€5,50

€3,50

€2,75

€2,60

€2,35

€2,30

€2,25

€2,20

€2,15

€2,10

€2,20

€1,90

€1,80

€1,70

€1,60

€1,50

€1,45

€1,40

€1,35

€1,30

Tijdvak Platform

Omschrijving

Tijdvak

Kosten per 20 sec. Formaat

06.00 - 19.00

19.00 - 23.00

€ 50,00

€ 20,00

Tarief per sec.

Tarief per sec.

€ 3,45

€ 2,75

€ 2,50

€ 2,25

€ 2,50

€ 1,00

Omschrijving CPM tarief

Tarief vanaf

Kosten commercial

Ochtend

Overdag

Middag- en avond

Willekeurige tijden

Aanvullende tarieven targeting CPM tarief +

Avondblokken van 17.00 - 23.00

Dagblokken van 07.00 - 17.00

Floating gedurende de hele dag N.V.T. N.V.T.

desktop/mobile/app (ATF) 

desktop/mobile/app (ROS) 

desktop: billboard (ATF)

desktop: halfpage (ATF)

desktop/mobile/app: native banner

desktop/mobile/app: pre-roll

Audiocommercial

Videocommercial animated

Videopcommercial gefilmd

Pre-roll video + voice over

Online bannerset (jpeg/gif) max 3 formaten

€ 425,00 

€ 850,00 

€ 1.250,00 

€ 300,00 

€ 250,00 

€ 3,50 

€ 3,50 

€ 3,50 

€ 3,50 

€ 3,50 

€ 3,50 

Geografisch

Lee�ijd

Opleidingsniveau

M/V

Social klasse

Interesse

€ 3,50 

€ 3,25 

€ 12,50 

€ 11,00 

€ 4,50 

€ 22,50 

320 x 250 320 x 100 300 x 250 320 x 240

300 x 250 / 728 x 90

300 x 250 / 728 x 90

970 x 250

300 x 600

300 x 250  

max 20 seconden

ATF is < boven de vouw> ROS is <op de hele website) 

Naast de verschillen in tarieven kunnen we de klanten 

een volumekorting - op basis van waarde campagne - aanbieden

NIEUW! Ontwikkeling formaten voor app

Ma t/m Vr

Weekend

RIJNMOND TARIEFLIJST 2021

Rijnmond tarieflijst 2021. 
Aan de inhoud van deze tarieflijst  
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen voorbehouden. 

2022

2022

2022

2022

10 seconden 30,00


