Adverteren op XON

Communiceer op laagdrempelige wijze met de inwoners van de Gelderse Vallei/Foodvalley
Een spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe
kijkers en luisteraars. Stuk voor stuk voorbeelden van hoe u kunt adverteren op tv via XON, of op de
radio via EDE FM en (binnenkort) Rhenen FM. Veel lokale klanten zijn al bekend met adverteren via de
lokale zenders. Zij kiezen voor ons vanwege het goede bereik, onze multimediamogelijkheden en onze
link naar de directe leefomgeving van de kijkers en luisteraars.
Waarom adverteren bij XON?
Steeds meer mensen ontdekken de kracht van reclame op lokale tv. Onderzoek uit 2019 toont aan dat
mensen lokale media vaker gebruiken om aan informatie over hun omgeving of woonplaats te komen
dan regionale media. Daarnaast is het maken van reclame op de lokale omroep verrassend goedkoop
vergeleken met bijvoorbeeld via gedrukte media.
Krachtige boodschap via XON
Met een commercial op XON komt uw boodschap krachtig over. De reclameblokken draaien de gehele
dag mee en uw commercial wordt eenmaal per uur uitgezonden. Kijkers zullen uw commercial zeker
opmerken!
Twee omroepen, één tv-kanaal
De reclamezendtijd op XON wordt geëxploiteerd door Stichting Regionaal Mediacentrum Vallei, het
samenwerkingsverband van twee lokale publieke omroepen in de zuidelijke Gelderse Vallei/Foodvalley:
Omroep Ede en Omroep Rhenen.
Het verzorgingsgebied omvat de volgende gemeenten:

gemeente
Ede
Rhenen
totaal

inwoners
119.997
20.262
140.259

(stand eind 2021)

Er zijn drie varianten mogelijk: XON full, XON basic en XON special.
Een video-reclamespot: XON full
• duurt maximaal 30 seconden
• wordt alle dagen in de afgenomen periode uitgezonden op XON
• wordt minimaal 15 keer per dag uitgezonden
• wordt op verzoek vernieuwd en desgewenst geactualiseerd (nieuwe spot zie kosten
uitzendklaar maken)
• tag-on van maximaal 5 seconden in overleg
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Adverteren op XON

Budgetoplossing: XON basic
• een stilstaande advertentie met rechtenvrije muziek
• duurt maximaal 15 seconden
• bestaat uit maximaal 5 beelden
• wordt alle dagen in de afgenomen periode uitgezonden op XON
• wordt minimaal 10 keer per dag uitgezonden
• voice-over tegen meerprijs (in overleg)
weken
2
4
12
26
52

XON full
€ 200
€ 360
€ 576
€ 864
€ 1.296

XON basic
€ 80
€ 144
€ 230
€ 345
€ 518

XON full
XON basic

lengte van
de spot
max. 30 sec.
max. 15 sec.

uitzendklaar
maken
€ 50
€ 50

XON special: als u spot wilt die langer is dan 30 seconden
XON special
prijs per
staffel
sec.
40-60 sec.
€ 0,40
70-110 sec.
€ 0,35
>120 sec.
€ 0,325

lengte
60 sec.
90 sec.
120 sec.

rekenvoorbeeld
prijs 1 week
prijs 2 weken
€ 168,00
€ 220,50
€ 273,00

€ 336,00
€ 441,00
€ 546,00

U wilt adverteren, maar u hebt nog geen spot?
Wij verwijzen u graag naar lokale partners die voor u een spot kunnen produceren.
Technische specificaties
XON full & special: full-HD-video, 25 frames/sec interlaced (50i), 16 : 9, inclusief tekstveilige marge
(rondom 10%)
XON basic: alle beelden in de beeldverhouding 16 : 9 horizontaal, met minimaal 1920 x 1080 pixels, 72
dpi, inclusief tekstveilige marge (rondom 10%)
Stand 01-01-2021. Eerdere tariefkaarten zijn vervallen.
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Meer informatie over adverteren op XON?
Neem contact op met Ruben Landman: 06 – 40 46 57 13, reclame@xon.nu
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