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Als verkoopmaatschappij van 12 regionale radiozenders, de ‘special interestzender’ Arrow Rock en 
is E Power het aanspreekpunt voor landelijke adverteerders en hun mediabureaus.

Ongeacht het muziekformat richten al onze radiozenders zich op de doelgroep tussen de 20 en 55 jaar.

de ‘gospelzender’ 
Groot Nieuws Radio 

Gemiddelde tarieven per seconde / per tijdvak Q3 2016
ma-zo

06:00 - 19:00
ma-vr

06:00 - 19:00
ma-zo

06:00 - 24:00
ma-vr

06:00 - 24:00
ma-zo

19:00 - 24:00
ma-vr

19:00 - 24:00

€ 19,33 € 21,92 € 15,24 € 17,00 € 5,40 € 5,60

GRP Maandindex 2016

jan     feb      mrt      apr      mei      jun     jul     aug     sep    okt    nov    dec
75          75             95            110            115           110         70          70          120        125         125         110

De maandindex is van toepassing op de voordelige GRP Basisprijzen bij het berekenen van de definitieve prijs per 
GRP in de desbetreffende maanden.

Tijdvakken
Tijdvak Index

110

Arrow Rock BtoB Deal
doelgroep

BtoB / AB1

budget

min. € 3.000

Prijs per GRP

€ 95,-

Net als bij televisie en online is het ook bij radio niet zo relevant via welke radiozender de reclameboodschap de 
consument bereikt, maar dat de juiste persoon in de juiste doelgroep wordt bereikt. 

Bij E Power staat bereik van de juiste doelgroep centraal en je bent altijd verzekerd van een scherpe GRP-basisprijs, 
welke per doelgroep opvraagbaar is bij onze account managers. 

 100

Op zaterdag en zondag worden de commercials 
uitgezonden tussen 07 en 24 uur voor extra bereik.

Dagen

10 - 16
06 - 10 & 16 -1 9

MA - ZO
MA - ZO

06 - 19
MA - VR
MA - VR

110
115

MA - VR  100
MA - VR

MA - ZO* *

*

125
120

06 -  24

06 - 10 & 16 -1 9

06 - 19
06 -  24

De maandindex is van toepassing op maandag - zondag 
van 06 tot 24 uur. Afhankelijk van het gekozen tijdvak
geldt de hieronder vermelde index. 

Selectieve Doelgroep Pakketten
doelgroep
20 - 34

budget
min. € 5.000
vanaf € 7.500

zenders
Joy, Decibel,
Fresh, 8FM

Een aantal van onze radiozenders presteren specifiek 
goed in veelgevraagde doelgroepen. Deze hebben we 
samengevoegd in ‘Selectieve Doelgroep Pakketten’.

selectiviteit
176

boodschappers
25 - 54

Decibel, Fresh, 
Simone, Waterstad

8FM

156

man
20 - 49 AB1

Arrow, Decibel, 
8FM Fresh, Joy,

Waterstad

146

zwaar zakelijk
BESLISSER

Arrow, Optimaal,
8FM Fresh, Joy,

Continu, Waterstad

140

index
100
95
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Brabant

Randstad

Noord-Oost

uitzendgebied E Power Radio 

per 1 januari 2016.

Binnen het zenderpakket van E Power Radio zijn de uitzendgebieden van de regionale radiozenders onder te 
verdelen in 3 delen van het land: Randstad, Zuid-Nederland en Noord/Oost Nederland. 

Arrow Classic Rock is via de kabel in geheel Nederland te beluisteren, m.u.v. een deel van Flevoland. 

Bij inzet van alle radiozenders bereikt de campagne 2 miljoen unieke luisteraars per week.

ROCK RADIO


