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 de grootste hits en het beste van eigen bodem 



rtl fm | de grootste hits en het beste van eigen bodem

RTL FM is het muziekintensieve station met het accent op moderne Nederlandstalige muziek. Met 
de grootste hits en het beste van eigen bodem verwerft RTL FM een steeds stevigere positie in de 
Nederlandse radiomarkt. Vanuit de link met RTL 4, dat zich eveneens op vrouwen richt, vertaalt 
RTL FM één op één het gevoel van deze zender door: positief, vertrouwd en volwassen. 

Presentatoren
RTL FM brengt een nieuw geluid in de ether: persoonlijke radio met warme radiostemmen achter de 
microfoon. Het presentatorenteam brengt op werkdagen het ‘feel-good’-gevoel naar jouw radio en 
praat je bij over muziekweetjes. Ook het nieuws, weer en verkeer komen op een onderhoudende en 
onderscheidende manier voorbij in de programmering. Edwin & Mylène en Marjon Keller, al jarenlang 
de tv-stem van RTL 4, nemen de ochtend voor hun rekening. In de middag zijn Roland Snoeijer en 
Robert Feller te beluisteren. Vanaf 19 uur ’s avonds is RTL FM de plek om te relaxen en is het tijd voor 
romantiek, liefde en passie met RTL Love songs, gepresenteerd door Eric Valentijn en Julia Samuel. 
Op zaterdag en zondag is er het “Meer Muziek Weekend” van RTL FM met non-stop muziek.
 
Brede muziekmix
RTL FM biedt een brede, frisse, muziekmix met herkenbare hits en de beste Nederlandse artiesten: 
Acda & de Munnik, Marco Borsato, Bløf, Veldhuis & Kemper en Trijntje Oosterhuis. Dit wordt 
afgewisseld met Engelstalig repertoire uit de 60’s, 70’s, 80’s, 90’s én muziek van nu. RTL FM is het 
station met de grootste hits en het beste van eigen bodem!   

Ideaal voor multimediaal
Samen met RTL 4 vormt RTL FM een sterke combinatie. De vernieuwde programmering van RTL FM 
leent zich dan ook uitstekend voor tailor made multimediale concepten. Denk aan een joint promotie, 
waarbij het concept op radio en televisie wordt gepromoot door middel van spot en non spot 
activiteiten en promo commercials. Naast radio en televisie kunnen natuurlijk ook internet en TEXT 
succesvol worden ingeschakeld. 

Benieuwd wat RTL FM voor jou kan betekenen? Het IP-radio salesteam staat in de startblokken om de 
mogelijkheden met je te bespreken!
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rtl fm | non spot acties

RTL FM biedt verschillende non spot-mogelijkheden, waarbij ook de HMG tv-zenders kunnen worden 
ingezet. Hiermee confronteer je je doelgroep op een ludieke en positieve wijze met jouw product of 
merk. Alle non spot-acties op RTL FM worden tailor made aangeboden, waarbij jouw doelstellingen 
centraal staan en door middel van een creatief concept in een natuurlijke luisteromgeving worden 
verwerkt. Het RTL FM non spot-portfolio ziet er als volgt uit:

• Multimediale Joint Promotions
Ontdek de kracht van de combinatie van radio, tv, internet en TEXT. Versterk bijvoorbeeld het effect 
van een radiocampagne met commercials op de HMG tv-zenders RTL 4, RTL 5 en Yorin. Of gebruik de 
promo’s en non spot items op RTL FM of Yorin FM om door te verwijzen naar speciale actiepagina’s 
op rtlfm.nl of yorinfm.nl. 

• Acties en prijsvraagsponsoring
Adverteer actiematig bij Yorin FM en RTL FM door middel van een combinatie van prijsvraagacties, 
promo’s en audioboarding. Tijdens de uitzendingen kunnen luisteraars verschillende prijzen winnen, 
bijvoorbeeld door deel te nemen aan spelletjes. Als sponsor stel je prijzen ter beschikking en bij het 
oproep- en/of weggeefmoment ontvang je naamsvermelding als onderdeel van de gehele actie. 

•  Audioboarding
Profi teer van het umfeld en bouw snel naamsbekendheid op door exclusieve naamsvermelding bij RTL 
FM-programma’s, zoals RTL Love songs of Edwin & Mylène in de morgen. Je claimt het programma 
aan het begin en eind van de uitzending, met een auditieve vermelding zoals “dit programma werd 
mede mogelijk gemaakt door...”.

Bovenstaande elementen zijn zowel losstaand als in combinatie te reserveren. De exacte invulling 
en tarieven kunnen in overleg met onze accountmanagers worden uitgewerkt. Je kunt ook bij hen 
terecht voor het aanvragen van audio- en videofragmenten van bovengenoemde 
exposure-instrumenten.
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maandag t/m vrijdag zaterdag en zondag

Edwin & Mylène in de morgen Non-stop de grootste hits en 

het beste van eigen bodem

Marjon Keller

Robert Feller

Roland Snoeijer

RTL Love songs Eric Valentijn

RTL Love songs Julia Samuel (ma-do)

Non-stop de grootste hits en 

het beste van eigen bodem

rtl fm | programmering
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rtl fm | tarieven per seconde in euro’s

gemiddelde tarieven per seconde in euro’s

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag

juli - augustus september juli - augustus september juli - augustus september

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6,00 7,00 3,00 3,00 1,00 1,00 

8,00 10,00 5,00 6,00 3,00 3,00 

9,00 11,00 6,00 7,00 5,00 6,00 

9,00 11,00 6,00 7,00 5,00 6,00 

9,00 10,00 6,00 7,00 5,00 6,00 

9,00 10,00 6,00 7,00 5,00 6,00 

9,00 10,00 5,00 6,00 5,00 6,00 

8,00 9,00 5,00 6,00 5,00 6,00 

6,00 7,00 5,00 6,00 4,00 5,00 

4,00 5,00 5,00 6,00 2,00 3,00 

3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 

2,00 2,00 3,00 4,00 2,00 2,00 

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

uitzenddagen tijdvak juli - augustus september

maandag t/m vrijdag 07:00 - 19:00 7,00 8,25

maandag t/m vrijdag 07:00 - 00:00 5,29 6,18

maandag t/m zondag 07:00 - 19:00 6,18 7,29

maandag t/m zondag 07:00 - 00:00 4,73 5,52



rtl fm | richtlijnen

Voorkeursposities
Voor een voorkeurspositie binnen een blok geldt een toeslag van 20% op de basistarieven.

Annuleringen en aanleveringsvoorwaarden
Indien geboekte spotzendtijd binnen 3 werkdagen voor uitzending wordt geannuleerd, is 
de aanvrager 100% van het netto tarief over de geannuleerde spotzendtijd verschuldigd. 
Uitzendinstructies en tapes dienen uiterlijk 2 werkdagen voor uitzending in ons bezit te zijn.

Kortingen
Kortingen uit pakketten en concerncontracten worden in extra zendtijd uitgekeerd.

BTW en bureaucommissie
De in deze tariefkaart gepubliceerde tarieven zijn exclusief 19% BTW en inclusief 15% 
bureaucommissie voor erkende media- en/of reclameadviesbureaus.

Voorwaarden GRP pakket
Met het GRP pakket betaal je niet meer dan het aangegeven k/grp plafond. Indien achteraf blijkt 
dat de werkelijke bruto kosten per GRP hoger zijn dan het aangegeven plafond, gebaseerd op 
een 20” spot, dan wordt dit door middel van bonuszendtijd bij een volgende campagne van 
de adverteerder gecompenseerd. Wij delen de spots in en verdelen deze over het tijdvak en de 
dagen zoals die bij het pakket staan vermeld.

Algemene voorwaarden
Op alle radiozendtijdboekingen zijn de ‘Algemene Voorwaarden van IPN s.a.’ van toepassing, 
waarvan een exemplaar op aanvraag wordt toegezonden.

Programmering en tarieven onder voorbehoud.

Concernkortingen 2004
De volumekorting die wij voor RTL FM verlenen is dezelfde als wij voor Yorin FM aanbieden en 
geldt over jouw totale netto radiobestedingen bij de HMG-radiostations. Kortom, je mag jouw 
netto bestedingen van RTL FM en Yorin FM bij elkaar optellen. Concerncontracten zijn geldig op 
de besteding vanaf de contractdatum.

Productiemogelijkheden
Geïnteresseerd in adverteren op RTL FM, maar geen radiocommercial beschikbaar? RTL FM beschikt 
over moderne productiestudio’s en heeft de facilitaire mogelijkheden voor het produceren van 
radiocommercials tegen aantrekkelijke tarieven. Wij vertellen je hier graag meer over!

Netto bestedingen 
(RTL FM en Yorin FM) vanaf

Korting

    10.000,- 2%

    25.000,- 4%

    50.000,- 6%

    75.000,- 8%

  100.000,- 10%

  125.000,- 12%

 ≥  150.000,- op aanvraag

Niets van deze tariefkaart mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfi lm of op 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPN s.a.



rtl fm
 | pakketten

>

rtl fm | pakketten in euro’s

day time 7-2-7 pakket

uitzenddagen tijdvak korting juli - september

maandag t/m zondag 07:00 - 19:00 10%   5.000,-

 15% 7.500.-

 20%   10.000,-

XXL 7-2-7 pakket (Yorin FM & RTL FM)*

uitzenddagen tijdvak korting juli - september

maandag t/m zondag 07:00 - 19:00 20%  15.000,-

 25%  22.500,-

 30%   30.000,-

drive time pakket

uitzenddagen tijdvak korting juli - september

maandag t/m vrijdag 06:30 - 10:00 5%  5.000,-

 16:00 - 19:30 10%   7.500,-

 15%   10.000,-

XXL drive time pakket (Yorin FM & RTL FM)*

uitzenddagen tijdvak korting juli - september

maandag t/m vrijdag 06:30 - 10:00 17,5%  15.000,-

 16:00 - 19:30 22,5%   22.500,-

 27,5%   30.000,-

Bereik uw doelgroep tijdens de meest beluisterde radio-uren doordeweeks en in het weekend.

Optimaliseer uw bereik door de gecombineerde inkoop van twee radiozenders.

Bereik uw doelgroep tijdens de ochtend- en avondspits.

Optimaliseer uw bereik tijdens de ochtend- en avondspits door gecombineerde inkoop van twee 
radiozenders.

* N.B. 65% van het budget wordt door ons op Yorin FM ingedeeld en 35% op RTL FM.

* N.B. 65% van het budget wordt door ons op Yorin FM ingedeeld en 35% op RTL FM.



rtl fm | pakketten in euro’s

prime time shoppers

uitzenddagen tijdvak korting juli - september

maandag t/m zaterdag 09:00 - 17:00 5% 2.500,-

 10%   5.000,-

 15%   7.500,-

GRP campagne pakket

uitzenddagen tijdvak doelgroep juli - aug. september

maandag t/m vrijdag 07:00 - 19:00 Bds 20-49 jaar 162,- 167,-

 20-49 jaar 162,- 167,-

pakket uitzenddagen tijdvak juli - aug. september

day time 7-2-7 ma t/m zo 07:00 - 19:00   6,18   7,29

XXL 7-2-7 (Yorin FM & RTL FM) ma t/m zo 07:00 - 19:00 8,71 10,29

drive time ma t/m vr 06:30 - 10:00 en 16:00 - 19:30 4,71 5,71

XXL drive time (Yorin FM & RTL FM) ma t/m vr 06:30 - 10:00 en 16:00 - 19:30 7,50 9,03

prime time shoppers ma t/m za 09:00 - 17:00   7,90   9,21

gemiddelde pakkettarieven per seconde

Kosteneffi ciënt instappen tijdens de meest beluisterde uren.

Kosteneffi ciënt bereik in de doelgroepen boodschappers 20-49 en 20-49 jaar.



de grootste hits en het beste van eigen bodem


