
Advertentiemogelijkheden 

 

Tv-krant 

Een advertentie op de L.O.M. Tv-krant, afmeting 1024 x 576 pixels, kan 7 dagen in de week. Deze 

advertentie is minimaal 60 keer per dag te zien. De Tv-krant staat boordevol (lokaal) nieuws en 

aankondigingen van evenementen en activiteiten. Om 08.00 uur, 12.00 uur, 16.00 uur, 20.00 uur, 

00.00 uur en 04.00 uur wordt de Tv-krant onderbroken door een Tv-uitzending. Op de achtergrond 

van de Tv-krant hoort u Omroep Brabant en in het weekend L.O.M. radio. 

 

Radio 

Bij L.O.M. radio kunnen op vrijdag, zaterdag en zondag commercials worden uitgezonden. Dat van 

08.00 uur in de ochtend tot 22.00 uur in de avond en dat zowel voor als na het nieuws wat elk heel 

uur te horen is. Per dag zijn er maximaal 28 reclameblokken (1e blok na het nieuws van 08.00 uur en 

laatste voor het nieuws van 22.00 uur). 

 

Pakket 1 – 99,- euro 

Elke week draait er 1 dag een advertentie mee op de L.O.M. Tv-krant; 

Elk weekend (vr, za en zo) is de radiocommercial 1 keer per dag te horen; 

 

Pakket 2 – 149,- euro 

Elke week draait er 2 dagen een advertentie mee op de L.O.M. Tv-krant; 

Elk weekend (vr, za en zo) is de radiocommercial 2 keer per dag te horen; 

 

Pakket 3 – 199,- euro 

Elke week draait er 3 dagen een advertentie mee op de L.O.M. Tv-krant; 

Elk weekend (vr, za en zo) is de radiocommercial 3 keer per dag te horen; 

 

Details pakketten 

Deze pakketten hebben een looptijd van 12 maanden, 1 juli 2019 tot 1 juli 2020; 

Stapt men gedurende deze periode in, dan wordt het resterende deel in rekening gebracht; 



De advertentie op de Tv-krant is op wisselende dagen gedurende de looptijd van het pakket; 

De radiocommercial is op wisselende uren gedurende de looptijd van dit pakket; 

Bij deze pakketten is de advertentie op de Tv-krant en de radiocommercial elke keer dezelfde; 

Bij dit tarief is de productie van de Tv-krant advertentie en radiocommercial niet inbegrepen; 

 

Incidenteel adverteren 

Een incidentele advertentie op de Tv-krant kost 10,- euro per dag; 

Een incidentele advertentie op de Tv-krant kost 50,- euro per week; 

Een radiocommercial kost 20,- euro voor 6 keer uitzending per weekend (2 keer op vr, za en zo); 

Een radiocommercial kost 30,- euro voor 12 keer uitzending per weekend (4 keer op vr, za en zo); 

Een radiocommercial kost 40,- euro voor 18 keer uitzending per weekend (6 keer op vr, za en zo); 

Een radiocommercial kost 50,- euro voor 24 keer uitzending per weekend (8 keer op vr, za en zo); 

Een radiocommercial kost 60,- euro voor 30 keer uitzending per weekend (10 keer op vr, za en zo); 

 

Kosten productie advertentie en radiocommercial 

Voor het maken van een Tv-krant advertentie zijn de eenmalige kosten 20,- euro; 

Aanpassen van een Tv-krant advertentie kost 10,- euro; 

Productiekosten voor een 10 seconden durende sponsorvermelding zijn ongeveer 50,- euro; 

Productiekosten voor een 20 seconden durende radiocommercial zijn ongeveer 120,- euro; 

 

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 


