
 

Project  

ARROW CLASSIC ROCK 500 #20 
 

Periode 

23 september t/m 27 oktober 2019 (35 dagen) 
 

In oktober 2019 wordt op ARROW voor de 20e keer de CLASSIC ROCK 500 uitgezonden, een mijlpaal 

voor dit radio-evenement waar jaarlijks weer door honderdduizenden luisteraars naar uit wordt 
gezien en waar jaar in jaar uit steevast fanatiek op gestemd wordt en waar de luisteraars actief bij 
worden betrokken!  
 
Op de speciale website kunnen luisteraars hun 10 favoriete Rock songs invullen. Om de luisteraars te 
stimuleren mee te doen, wordt er 8 per dag een promo uitgezonden met: 
 

Vind jij dat de deze hit van | bv ACDC – wisseltekst – | absoluut in de CLASSIC ROCK500 hoort te staan?  
Stem dan via Arrow.nl en maak kans op mooie prijzen.  
De Classic Rock500 wordt mede mogelijk gemaakt door ‘Termofol Infrarood verwarming’ 
 

 

Het profiel van de Arrow-luisteraar 
Het afgelopen jaar is het marktaandeel van 
Arrow Classic Rock in het Nationaal Luister-
onderzoek (NLO) flink gegroeid, natuurlijk door 
de herkenbare muziek, maar ook door dit soort 
acties en de promotie ervan via externe media 
zoals online, print en televisie.  
 
Arrow wordt beluisterd door mannen (65%) 
en vrouwen (35%) vooral in de leeftijd 25 – 64 
jaar. 
Met een hoge score in AB1, BtoB en ‘Zwaar 
zakelijke beslissers’. 

 
Als onze luisteraars overeenkomen met de doelgroep die je wil bereiken, dan is de Classic Rock 500 
een perfecte mogelijkheid om jouw merk, product of dienst intensief onder de aandacht te brengen!  
 

Veel externe promotie voor de Classic Rock 500* 
We bereiken onze vaste luisteraars via de radio, maar we willen natuurlijk ook nieuwe luisteraars laten 
afstemmen op onze zender, dus zetten wij een breed scala aan ‘externe media’ in. De volgende pagina 
bevat een overzicht. 
 



 

Veel externe promotie voor de Classic Rock 500 

- Televisiecommercials op o.a. Eurosport en Discovery 

- Onlinebanners via het netwerk van Sanoma en Persgroep 

- Advertenties in MotorPlus, Lust for Life, AD, NRC, de Volkskrant en FD 
 
En natuurlijk veel promotie voor de actie op de radio bij Arrow Classic Rock d.m.v. 
promocommercials, Facebook (met zeer actieve gebruikers), Instagram en de website 
www.arrow.nl.  
 
De televisiecommercial wordt als extra bonus ook als pre-roll geserveerd bij het opstarten 
van de stream door luisteraars die online luisteren naar Arrow Classic Rock.   
 
De mediawaarde bedraagt voor de promotie van deze actie bedraagt min. € 500.000,-. 
(*genoemde titels zijn onder voorbehoud, e.e.a. afhankelijk van beschikbaarheid) 

 
Als partner ‘meeliften’ op deze actie 
Zoals hierboven omschreven is deze promotie ook voor Arrow heel belangrijk, dus zullen 

wij er alles aan doen om er een groot succes van te maken.  

Wil je met jullie bedrijf, product of dienst meeliften op onze promotie, dan bieden we een 

uitgebreid pakket aan exposure. 

De genoemde naam van Termofol is gekozen als voorbeeld. 

 

 Audioboards  

Dit uur op Arrow wordt / werd je aangeboden door ‘Termofol Infrarood verwarming’ 

Exclusieve vermelding van bedrijfs- & productnaam in audioboards tussen 10:00 en 22:00 uur 
(roulerend, van 23 sept. t/m 27 okt.) 35 dagen x 4 per dag = 140 audioboards.  
 

 promocommercials - radio 

‘Stem op de Rock500 en maak kans op een mooi prijzenpakket, waaronder een waardecheque van  

€ 450,- van ‘Termofol Infrarood verwarming, de moderne verwarmingsbron met besparings 
mogelijkheden tot 20%!’  

Exclusieve vermelding van bedrijfs- & productnaam in promocommercials tussen 10:00 en 22:00 uur 
(roulerend, van 23 sept. t/m 20 okt.) 28 dagen x 4 per dag = 112 promocommercials.  
 



 

 promocommercials - televisie 
‘‘Wat zijn jouw favoriete Rock Classics? Stem vandaag nog voor de ARROW Classic Rock 500 en 

maak kans op een mooi prijzenpakket aangeboden door Termofol, ………….. en ……………..!  

Ga nu naar Arrow.nl voor de Classic Rock 500! 

 

Visuele vertoning van bedrijfsnaam en/of logo in minimaal 100 TV-promocommercials op Eurosport 

en Discovery tijdens de actieperiode*. 

 

 facebook  

Tekstvoorbeeld van een post: ‘Van 23 t/m 27 oktober hoor je op Arrow de Classic Rock 500.  Stem 
op de Classic Rock 500 en maak kans op mooie prijzen, waaronder een waardecheque van € 450,- 

van ‘‘Termofol Infrarood verwarming’. Ga naar arrow.nl, daar vind je alle informatie!’ 
 
Vermelding van bedrijfs- & productnaam in 4 berichten (32k vertoningen tijdens de vorige actie.)  

 promotie op de actiepagina op Arrow.nl  

Vermelding van bedrijfsnaam + logo (met doorlink) + beschikbaar gestelde prijs op Arrow.nl. (76.000 
bezoekers in oktober 2018) 
 

 eigen commercials op Arrow 

Voor een optimale ‘hoorbaarheid’ uitzending van eigen commercials op Arrow tijdens de gehele 

 actieperiode tussen  07:00 en 22:00 uur (roulerend) 35 dagen x 5 = 175 commercials van 20”.  
 
Geen eigen commercial? Voor een bedrag vanaf € 700,- verzorgt een professionele geluidsstudio 
een klinkende radiocommercial voor jullie bedrijf en product! 
 

 advertenties - print 

Vermelding van bedrijfsnaam + logo in minimaal 10 advertenties in AD, NRC, de Volkskrant, FD, Lust 

for life en MotorPlus tijdens de actieperiode.  

                                           
Tijdens deze actie is het bereik alleen al via de radio meer dan 700.00 personen. Tel daar de overige 
promotie bij op en merk- en productnaam wordt gezien én gehoord door miljoenen mensen. 

Het tarief voor participatie aan deze promotie gedurende 35 dagen bedraagt  € 9.250,-  excl. 21% btw.  
 
De waarde van de beschikbaar gestelde prijzen wordt omgezet in extra zendtijd en toegevoegd aan het 
tegoed van de eigen zendtijd. 


