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LINQ MEDIA
Adverteren via
de streekomroep
LINQ MEDIA
Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak
of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér
exposure op laagdrempelige wijze.
Een ludiek spotje op de radio, een pakkende
televisiecommercial of een creatieve weggeefactie
voor trouwe kijkers en luisteraars.
Stuk voor stuk voorbeelden van adverteren bij LINQ
MEDIA
Veel lokale klanten zijn al bekend met adverteren
via LINQ MEDIA. Zij kiezen voor ons wegens het
goede bereik, onze multimedia en onze link naar
de directe leefomgeving van de kijkers en
luisteraars. In deze brochure vertellen wij over
onze verschillende media, over hoe wij te
ontvangen zijn en daarnaast vermelden wij
onze tarieven.

Nieuwsgierig geworden?

In een persoonlijk gesprek laten wij graag
zien hoe we de mogelijkheden van
LINQ MEDIA in kunnen zetten voor het
vergroten van de naamsbekendheid of het
bereiken van een ander commercieel doel.
Neem voor meer informatie contact op met:

Sales@linqmedia.nl

LINQ TV

LINQ ONLINE

LINQ TV bestaat uit het laatste nieuws, lokaal
nieuws, actualiteiten, politie- en agendaberichten,
politiek en sport. ‘s Avonds worden er afwisselende
tv-programma’s vertoond. Live projecten en
achtergrondreportages. Met volop aandacht voor
cultuur, human interest, maatschappelijke trends
en gebeurtenissen, de link met het eiland VoornePutten staat hierbij steeds centraal. (Nissewaard,
Hellevoetsluis, Brielle, West-Voorne)

Het laatste nieuws wordt overzichtelijk geplaatst
op onze website en op de kabel. Alle radio en TV
programma’s zijn hier live te beluisteren en te bekijken.
De weekprogrammering en de frequenties zijn terug te
vinden via onze site.
LINQ ONLINE is actief op Twitter, Facebook en heeft een
eigen YouTube kanaal. Op laagdrempelige wijze wordt
actueel nieuws doorgeplaatst en is er direct contact met
de kijkers en luisteraars.

LINQ FM
Ook op de radio wordt er 24 uur per dag uitgezonden.
Met ieder heel uur het landelijk en regionaal nieuws.
Daarnaast ook lokale verkeersinformatie en het actuele
weerbericht en ieder half uur het lokale Voorne-Putten
nieuws. Op radio bieden wij een uitgebreid aanbod van
live programma’s, muziek, ontspanning en actualiteiten.
LINQ FM is te beluisteren op en in de regio van het
eiland Voorne-Putten via 2 ether frequenties en via het
kabelnet van Voorne-Putten en digitaal via Ziggo en
KPN.
Meer informatie is te vinden via www.linqmedia.nl, hier
is tevens de programmering te vinden.

De media-onderdelen van LINQ MEDIA zijn
LINQ FM, LINQ TV en LINQ ONLINE en
zenden 7 dagen per week, 24 uur per dag uit.
Wij verzorgen dagelijks 24 uur per dag het
landelijke en regionale nieuws, Ieder half uur
het Voorne-Putten lokale nieuws aangevuld
met lokale verkeersinformatie verzorgd door
de (VID) Verkeers Informatie Dienst en niet te
vergeten het lokale weerbericht verzorgd door
onze eigen weerman.

		

Adverteren bij LINQ MEDIA

Sponsormogelijkheden

Steeds meer mensen ontdekken de kracht van reclame
via streek radio en TV. Reclame via de streek omroep
is verrassend voordelig! Adverteren via LINQ MEDIA is
maatwerk: iedere klant is anders en iedere boodschap
ook. Met beeld en geluid komt de boodschap bij
de kijker krachtig binnen. De gehele dag draaien
reclameboodschappen mee.
Radio is mobiel en daardoor altijd in de buurt van de
luisteraar. Een radiocommercial is snel en voor een
aantrekkelijk budget te realiseren.

Naast reclame kent Linq Media ook diverse sponsor
mogelijkheden.
Zo zijn er mogelijkheden voor het sponsoren van een
radio- of TV –programma.

Voor een optimale contactfrequentie met de
luisteraar zenden wij de commercials horizontaal
geprogrammeerd uit, tijdens een aaneengesloten
periode en steeds binnen hetzelfde tijdvak.
Voor een optimaal bereik rouleren de tijdvakken.
Daarnaast kan er geadverteerd worden via onze
website en de kabel. Meer hierover verderop in deze
brochure.

Denk hierbij aan:
• Billboardsponsoring,
• Het sponsoren van programma items of spelletjes
• Het mede mogelijk maken van registratie
• Aanwezig zijn van Linq radio/TV op locatie van een
lokaal of regionaal evenement.

Programmasponsoring
U kunt uw bedrijfsnaam of boodschap koppelen
aan een van onze radioprogramma’s. Sommige
programma’s duren 1 uur per week, de andere weer
3 uur. Er zijn ook programma’s die meerdere dagen
worden uitgezonden.
Afhankelijk van de duur van het programma (en uw
contract) word de prijs bepaald.

TV COMMERCIAL
Nog geen eigen commercial? LINQ MEDIA biedt de
mogelijkheid deze te produceren.
Al een eigen tv-commercial? Lever deze dan aan en
LINQ MEDIA zorgt voor uitzending.

*Kortingen worden gegeven bij contracten langer dan
3 maanden (half jaar -5%, jaar -10%)
LINQ REGIO
Frequenties LINQ MEDIA
Radio 105.1 FM in Regio Spijkenisse en
106.9 in Regio Hellevoetsluis
Kabel 105.9 FM
Digitaal Kanaal 915 Ziggo, 382 KPN
Online www.linqmedia.nl Uitzending Gemist
Curieweg 6, 3208 KJ Spijkenisse
LINQ TV
67 Plus Analoog, Digitaal kanaal Ziggo 36, KPN 632

Meer klanten ?
Meer omzet ?
Meer naamsbekendheid?
Adverteer dan nu op
LINQ FM vanaf
€ 40,00 per week
Aantal weken		

Spots per week

Prijs per week (€)

52			35			40,00
26			35			45,00
13			35			70,00
8			35			80,00
4			35			90,00
•
•
•
•
•
•
•

35 spots per week
5 spots per dag (ma-vr 07.00 t/m 23.00 uur en het weekend)
Spotlengte 25 seconden
Voorkeurtijden wordt belast met 20% toeslag
Adverteren op de radio betekent continu uw reclameboodschap herhalen
Een goede radiocampagne begint dan ook met een professionele radiocommercial
Wij hebben goede afspraken met professionele opnamestudio’s die
		
afhankelijk van uw wensen, een commercial produceren voor het zeer voordelige 		
tarief vanaf € 225,00

Bel voor boekingen of meer informatie over adverteren
op LINQ FM met 0181-201020.
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. Facturatie per maand vooraf.
Deze aanbieding is geldig tot en met 31 juli 2018.

Via de ether zijn wij te horen op en in de regio van
het eiland Voorne-Putten via

105.1 FM
Regio Spijkenisse

106.9 FM
Regio Hellevoetsluis

Wij zijn ook te horen in ...

Uitzendgebieden
Westland
Voorne Putten
Goeree Overflakkee
Hoeksche-Waard
Regio Rotterdam

Online reclame
op LINQ MEDIA
Adverteren op de website van LINQ MEDIA?
•
•
•

Prijs per maand € 125,00
Afmeting banner: 336 x 140 pixels
Bestandsindeling: JPEG

Bel voor boekingen of meer informatie over
adverteren op LINQ MEDIA met
0181-201020 of sales@linqmedia.nl
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Facturatie per maand vooraf.
Deze aanbieding is geldig tot en met 31 juli 2018
en bij beschikbaarheid.

KABELKRANT
Reclame via de
kabelkrant
Iedere dag informatie uit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis,
Nissewaard en Westvoorne via de televisie. LINQ TV is een begrip
als het gaat om actueel nieuws uit onze regio. Veel bekeken, goed
gewaardeerd!
Het nieuws wordt gepresenteerd in een zogeheten dynamische
carroussel. Dit maakt het mogelijk om niet alleen het nieuws maar
ook de televisiereclame variabel in te plannen.
Er zijn drie mogelijkheden:

TARIEVEN:
BRONS
1 keer per uur, 24 keer per dag, 20 seconde per spot
Tarief per 1 week € 349,00

ZILVER
1 keer per uur, 24 keer per dag, 20 seconde per spot
Tarief per 1 maand € 1199,00

Geen eigen billboards? Geen enkel probleem.
Ook deze kunnen wij laten vervaardigen.

GOUD
1 keer per uur, 24 keer per dag, 20 seconde per spot
Tarief per 1 jaar € 11999,00

Meer weten:
Maak een afspraak via sales@linqmedia.nl of
0181-201020

Andere dagindelingen van spots zijn ook mogelijk. Neem hiervoor
contact op met de sales afdeling.

Bovenstaande tarieven exclusief BTW.
Uw commercial dient uiterlijk 24 uur voor eerste
startdatum aangeleverd te zijn.

Een campagne kan bestaan uit één of meerdere afbeeldingen of
een video commercial. Deze worden verspreid over de ingekochte
tijd verdeeld.
Aanlevering op PDF of hoge kwaliteit JPG. Formaat 1024*768
pixels. Houd rekening met 30 pixels beeldhoekverlies.

Tarieven geldig vanaf 1 april 2017. Hiermee zijn
voortgaande tariefoverzichten vervallen.

De streekomroep
LINQ MEDIA helpt graag!

Adverteren?
De streekomroep LINQ MEDIA helpt graag!
Op deze manier kunt u profiteren van de vele voordelen van
radioreclame, uw doelgroep effectief en efficiënt bereiken door
een Billboard te plaatsen op onze TV-zender of u kunt voor een
TV Commercial kiezen.
Tien Duizenden inwoners op Voorne-Putten en in de regio
maken wekelijks gebruik van één van onze media.
Onder LINQ MEDIA vallen de website, de Kabelkrant, LINQ TV
en onze radiozender LINQFM. Ook zijn wij actief op social media,
u kunt ons vinden op:

•

Facebook

(www.facebook.com/linqonline)

			
(www.linqmedia.nl)

Dagelijks worden hier nieuwe 		

			

onderwerpen over de regio geplaatst

			

•

Instagram

(www.instagram.com/linqonline)

			

•

Twitter

(www.twitter.com/linq_online)

•

YouTube

(www.youtube.com)

•

Sound Cloud

(www.soundcloud.com/linqonline

			

Hier kunnen audiofragmenten 		

			

worden teruggeluisterd

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden?
Graag een afspraak maken?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze
sales-afdeling. Diit kan door een mail te sturen
naar sales@linqmedia.nl of te bellen naar
0181-201020

TEL:		
0181- 201020
E-MAIL:
info@linqmedia.nl
INTERNET: www.linqmedia.nl

POSTADRES:
Curieweg 6
3208 KJ Spijkenisse

