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Bijlage:
Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2014)
De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente EijsdenMargraten. De Radio- en Tekst-TV / Kabelkrant programma’s en Tv bevatten activiteiten en
actualiteiten voor de inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten.
Tekst-TV is een kabelkrant die 24 uur per dag (onder voorbehoud) de meest actuele zaken,
verenigingsnieuws, lokale activiteiten alsmede informatie van gemeentelijke- en rijksoverheid
bij de kijker brengt.
Tevens is er een muzikaal "achter-grondbehang" van onze Tekst-TV uitzendingen.
5 keer per dag zenden wij een docu film uit over een actueel onderwerp.
Radio
Onze radio-uitzendingen zijn 24 uur per dag te beluisteren.
Uit een onderzoek dat Maas en Mergelland onder haar luisteraars hield bleek dat ruim 80%
van de ondervraagden regelmatig naar onze uitzendingen luisteren.
TV
Reclameboodschappen via de Kabelkrant komen 24 uur per dag, 4 a 5 keer per uur
via het kabelnet op de TV. In ons uitzendgebied is ongeveer 90% van de huishoudens
bekabeld. De commercials op onze Kabelkrant worden naar uw eigen wensen gemaakt, en
kunnen worden verlevendigd met foto's, logo's en wervende teksten.
Wanneer u dat wenst kunt u de commercial eerst zelf bekijken voordat hij wordt uitgezonden.
Uit ervaring van veel van onze adverteerders is duidelijk gebleken dat een commercial op
onze Kabelkrant niet alleen de omzet bevordert maar ook het imago en de
naamsbekendheid van het bedrijf verhoogt. Wanneer u voor uw bedrijf een reclamepagina
op de Kabelkrant inhuurt maken wij voor u een standaard commercial in kleur, kosten voor
productie 35,00 euro.
Uiteraard kunt u uw commercials ook zelf aanleveren, dan moeten deze wel voldoen aan
een aantal voorwaarden, deze worden aan het eind vermeld.
Kabelkrant Sponsoring is met name bedoeld om de naamsbekendheid van het bedrijf te
verhogen.
Indien er een televisie uitzending (bewegend beeld) geprogrammeerd staat dan stopt
de kabelkrant voor de duur van de uitzending, er is dan ook geen reclame mogelijk
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TECHNISCHE EISEN RADIO COMMERCIALS
indien deze door contractant zelf worden aangeleverd.

- indien computerbestand: uitsluitend als PC-bestand. Mac bestanden worden
niet geaccepteerd, tenzij geconverteerd en weggeschreven naar een door de
PC leesbaar bestand;
- aanleveren kan als mpeg layer 2 of 3 (mp3) of wave-bestand
- aanleveren van commercials: minimaal 7 dagen voor uitzending.

Technische eisen tekst Tv
- resolutie minimaal 1024X600, 16:9 Breedbeeld
- aanleveren per email naar reclame@rtvmenm.nl
indien computerbestand: uitsluitend als PC-bestand. Mac bestanden worden
niet geaccepteerd, tenzij geconverteerd en weggeschreven naar een door
de PC leesbaar bestand;
- aanleveren als jpg bestand
- lettertype niet kleiner dan 18 punten;
- lijnen niet dunner dan 1 punt;
- Gebruik zo weinig mogelijk schrijfletters en letters met felle kleuren, bedenk
dat uitzending op een tv-scherm een aanzienlijk verlies oplevert ten opzichte
van uw computerscherm;
- houd rondom 100 pixels vrij vanaf de rand;
- Voor de leesbaarheid binnen 20 seconden dienen maximaal 500 karakters
geplaatst te worden (incl. spaties en leestekens).

Tv commercial
- Aanleveren via We-transfer

De Algemene Voorwaarden RTV-reclamezendtijd zijn van toepassing.
Voor meer informatie stuurt u een E-mail met daarin uw bedrijfsgegevens naar
reclame@rtvmenm.nl, waarna wij u z.s.m. bellen voor een afspraak.

