
ADVERTENTIE
TARIEVEN



20 Seconden Pakket

PAKKET TARIEVEN
BEREIK JE DOELGROEP

€1500,-  

6 maanden
7 dagen per week
10 keer per dag

20 Seconden Pakket

€2500,-  

12 maanden
7 dagen per week
15 keer per dag
Logo op website

30 Seconden Pakketen

€2000,-  

6 maanden
7 dagen per week
10 keer per dag

30 Seconden Pakketen

€3000,-  

12 maanden
7 dagen per week
15 keer per dag
Logo op website

Prijzen zijn exclusief BTW. Contract mag in termijnen worden voldaan. Maand 
bedragen variëren per pakket. Bijkomende kosten kunnen de productie van een 
radio spot zijn. Al in het bezit van een radio spot? Dan vervallen deze kosten. 



Midweek Sponser

POWERED BY 
TARIEVEN

€500,-  

2 maanden
12:00 - 16:00

5 dagen per week
4 keer per dag

Super Deal

€1000,-  

3 maanden
7:00 - 19:00

5 dagen per week
12 keer per dag

2 maanden
12:00 - 16:00

2 dagen per week
4 keer per dag

Weekend Sponser

€200,-  

Avond Sponser

€400,-  

3 maanden
19:00 - 00:00

 5 dagen per week
8 keer per dag

Prijzen zijn exclusief BTW. Contract mag in termijnen worden voldaan. Maand 
bedragen variëren per pakket. Bijkomende kosten kunnen de productie van 

bumper zijn. Getoonde tijden zijn tijdsloten op Aldiana Radio. 



BRANDING IS BELANGRIJK
WIJ STAAN VOOR JE KLAAR

Kortingen
Vraag ons naar lopende kortingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om een combinatie korting te krijgen op een pakket plus powered by 
bumper.

Betalen
Het is bij ons mogelijk om maandelijks te betalen. Op de eerste 
factuur verschijnen ook de productie kosten voor de radio spot 
productie. (Indien er een spot wordt gemaakt.)

Logo op website
In verschillende pakketen bieden wij een “ logo op onze website ” aan. 
Aanlever specifactie.

- Hoge resolutie
- Transparant (.PNG format)

Radio commercials
Wij produceren (indien nodig) een radio spot. Zelf een spot 
aanleveren? Dat mag natuurlijk ook. Zie onze aanlever specificatie.

- Bitrate: 16 bits.
- Samplerate: 44.1 of 48.1 kHz.
- File type: .wav of .aiff



Contact
info@aldianaradio.nl
Maalderij 21B
1185ZB Amstelveen
085 250 08 99


