
VIA GALIO ADVERTEER JE OP DE ONLINE STREAMS VAN DE RADIOZENDERS VAN E POWER.

Wij bieden onlinebureaus en hun adverteerders de mogelijkheid om audio en video in te kopen (ook
programmatic) op de digitale zenders van E Power Radio. 
Met de ‘Frequency Cap’ als kostenbesparend voordeel, de adverteerder bepaalt zelf hoe vaak een 
luisteraar de commercial hoort of ziet.
 

Audio | In-stream
Een ‘in- stream commercial’ wordt in de reclameblokken van de radiozenders afgespeeld, met een 
gegarandeerde uitlevering en achteraf een rapportage.
mogelijk om de commercial in een bepaald gebied te laten horen.

2Spotlengte 20". Tarief € 6,- cpm*

1 Ook is het door middel van Geo Targeting*  

GEO TARGETING

FREQUENCY CAP

DOELGROEP TARGETING

G A L I O

GVia Galio adverteer je 
voordelig en efficiënt 

op de 
ONLINE STREAMS 

van de radiozenders 
van E Power.

Audio | Pre-stream
Een ‘pre-stream commercial’ wordt afgespeeld voordat de app
of player het ‘echte’ programma laat horen aan de luisteraar, 
dus een opvallend - exclusief - aandachtsmoment.

Max. spotlengte 20". Tarief € 7,- cpm

Video | Pre-stream
De radiozenders van Galio bieden ook de mogelijkheid om 
een ‘video pre-roll’ te vertonen voordat de app of player 
het ‘echte’ programma laat horen aan de luisteraar. 
Een opvallend aandachtsmoment!

Max. spotlengte 20". Tarief € 11,- cpm 

Video | Out-stream
In combinatie met de ‘video pre-stream’ bieden wij 
bedrijven ook de mogelijkheid om hun video ‘in stream’ 
te vertonen via ons Nieuwsnetwerk van ruim 400 lokale nieuwswebsites. De videoboodschap wordt
dan vertoond tussen de redactionele artikelen, dus goed zichtbaar voor de geïnteresseerde lezers.

Max. spotlengte 20". Tarief € 11,- cpm 

10 - 34 

35 - 64 

65+ 57% 43%

Laag 40% 

Middel 43%

Hoog 17% Source: GfK | NLO 
okt. 2017 - feb. 2018

73% van onze luisteraars
is verantwoordelijk voor de
dagelijkse boodschappen!



G A L I O

G

Met een VIDEO PRE-ROLL 
heb je alle aandacht!

AANLEVER
SPECIFICATIES

1*  Afwijkingen met GEO-targeting kunnen ontstaan indien de exacte locatie van IP-adressen onbekend is, 
    of als meerdere vestigingen werken op één IP-adres.

2  * Voor afwijkende spotlengtes geldt geen verrekening.
    Tarief geldt voor ‘Run of Network’ bij specifieke zenderinzet index 110.
    Geo- of doelgroep targeting index 125.
*3 Tarieven geldig t/m 30 juni 2019. 

Audio | Aanleverspecificaties
De deadline voor aanlevering is één werkdag voor de eerste uitzending, uiterlijk om 12.00 uur.
Bij start in of na het weekend de spots uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur aanleveren.

Aanlevering via EAR of email aan ‘traffic@epowersales.nl‘.

Format                    : WAV (Let op: spots in Mp3 format kunnen wij niet verwerken.) 

Spotlengte               : 5" tot 20" in stappen van 5".

Video | Aanleverspecificaties
De deadline voor aanlevering is één werkdag voor de eerste uitzending, uiterlijk om 12.00 uur.
Bij start in of na het weekend de spots uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur aanleveren.

Aanlevering via WE TRANSFER aan ‘traffic@epowersales.nl‘.

Format                    : MP4, file size <200mb

Spotlengte               : 5" tot 20" in stappen van 5".

Aspect Ratio             : 4:3 of 16:9

Pixels                       : min. 960x540 

                                 max. 1.920x1.080

Frame Rate              : 24 of meer frames per “

Click-Thru URL          : Noodzakelijk

Third Party Tags       : Accepted from all providers. 

Third Party Serving   : VAST 2.0 and VPAID

 Contact | 030 275 33 90
Heeft u vragen over het inkopen van een campagne 
of het aanleveren van ‘uitzendmateriaal’, neem dan
contact met ons op via 030 - 275 33 90.

CLASS IC ROCK
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