TV

BEREIK
Via Omroep Brabant profiteert u van de
enorme impact van televisie. U kunt er
bijvoorbeeld voor kiezen om uw bedrijf
te laten zien of om de voordelen van uw
product te tonen. Welke keuze u ook
maakt, met bewegend beeld slaagt u er

INWONERS 15+

2.174.311

in een beleving rondom uw product
of merk te creëren waardoor onze
kijkers gaan inzien waarom ze bij u moeten
zijn. Combineer dat met de kracht
van herhaling doordat uw commercial
meerdere keren per dag terug komt

NETTO
DAGBEREIK

NETTO
WEEKBEREIK

NETTO
MAANDBEREIK

256.250 kijkers

644.500 kijkers

1.215.000 kijkers

12,5%

31,5%

59,4%

Bron: SKO/GfK Intomart (jan-dec 2017, 00.00 uur – 24.00 uur, Noord-Brabant 15+)

en succes is verzekerd. Daarbij kiest u
ook nog eens helemaal zelf in welke
van de vier regio’s binnen Brabant
uw commercial wordt uitgezonden.

TV

TARIEVEN 2018

PRIJS PER DAG
9 SPOTS
(30 SEC.)

HELE PROVINCIE

WEST

MIDDEN

ZUIDOOST

NOORDOOST

€ 819

€ 261

€ 234

€ 369

€ 270

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

CONCEPT: CYCLUSMODEL
De kracht van Omroep Brabant zit voor
een belangrijk deel in de herhaling
van de uitzendingen, het zogenaamde
cyclusmodel.
Iedere Brabander kan kijken naar onze
programma’s op een moment dat het
hem of haar uitkomt.

Bij het uitzenden in meerdere
edities worden de volgende
kortingen gehanteerd:

2 gebieden: 5% KORTING
3 gebieden: 10% KORTING
4 gebieden: 15% KORTING*
*mits er een aparte commercial per gebied
wordt uitgezonden, anders wordt het tarief
voor uitzending in de gehele provincie
gehanteerd.

Tarieven voor minder dan 9 spots per dag op aanvraag.

FACTOREN AFWIJKENDE LENGTES
De vermelde tarieven zijn basistarieven, gebaseerd op een spotlengte van 30 seconden.
Voor reclamespots met een afwijkende spotlengte zijn onderstaande factoren van toepassing.

SECONDEN

5 sec.

10 sec.

15 sec.

20 sec.

25 sec.

30 sec.

FACTOR

0,40

0,50

0,60

0,75

0,85

1,00

SECONDEN

35 sec.

40 sec.

50 sec.

55 sec.

FACTOR

1,15

1,30

1,60

1,70

45 sec.

1,45

Tarieven voor commercials langer dan 60 seconden op aanvraag.

60 sec.

1,80

