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Adverteren op het grootste

Nederlandstalige muzieknetwerk
van ons land
De Nederlandstalige muziek is populairder dan ooit
tevoren! In het verleden bepaalden honderden illegale
zenders het marktaandeel. Hedendaags is er bijna
landelijke dekking via verschillende regionale alternatieven.
Atlantis Media & Management is van oorsprong de
grondlegger van het legale Nederlandstalige lied in
Nederland. Nu gebruikt het zijn ervaring om via een
koppeling van verschillende media communicatie aan
te bieden op landelijk niveau.

De koppeling van de populairste zenders in Nederland
creëert voor het eerst in de radiohistorie van ons land
een mogelijkheid om te adverteren via dit genre op
landelijk niveau. Deze richt zich op een breed publiek
waarin de totale vertegenwoordiging van een gezin tot
de doelgroep behoort. Uw product en bedrijfsnaam
is dan ook binnen afzienbare tijd bekend bij de
“aankoopbeslissers” van een doorsnee gezin.
Wij bieden u ons communicatiepakket aan, tegen
de voordeligste advertentie tarieven in Nederland,
qua prijs, kwaliteit en bereik.
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De tarieven van Atlantis Media zijn ﬂexibel en worden maandelijks getoetst.
Doordat de gemiddelde luistertijd van de radiostations in het netwerk veel hoger
ligt dan bij de reguliere zenders is het verschil tussen tijdstip en prijs dan ook
kleiner. Ook is de luisterdichtheid in de weekeinden niet veel minder dan op
doordeweekse dagen. De hoogste luisterdichtheid ligt gemiddeld tussen
07.00 en 19.00. In de avonduren is er een select publiek dat niet tot de algemene
doelgroep behoort, maar wel tot een deel van de samenleving die door andere
media niet of nauwelijks wordt bereikt.
Momenteel ligt de gemiddelde prijs, binnen een geplande campagne met het
hoogste bereik, op € 3,20 per seconde voor het totale muzieknetwerk.
Dit is de minimale prijs berekend bij een campagne van minimaal 4 weken.
Door de wekelijkse structurele luisterdichtheid worden de campagnes altijd
7 dagen in de week gecommuniceerd, zodat op deze manier de doelstelling,
het bereiken van één van de aankoopbeslissers van een doorsnee gezin,
wordt behaald.
Voor een offerte op maat, ingericht naar eigen wens en product,
kunt u altijd contact opnemen met één van onze adviseurs.
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