
MET EEN LANDELIJKE 

RADIOCAMPAGNE OP ARROW 

ATTENDEER JE 800.000 PERSONEN

OP JULLIE PRODUCT OF DIENST.

Waarom adverteren op de radio?

Waarom adverteren op Arrow?

Wat is belangrijk in een radiospot?

Wat kost een radiocampagne?

Waarom adverteren op de radio?

Je adverteert als bedrijf omdat je de merkbekendheid wil vergroten, toename van het website- of winkelbezoek, meer
offerte-aanvragen, hogere omzet en personeelswerving. Je hebt keuze uit allerlei media, dus waarom dan radio?

De grootste voordelen van radio zijn dat luisteraars niet ‘weg zappen’ en dat de boodschap tegen relatief lage kosten 
veel herhaald kan worden, waardoor deze zich (onbewust) nestelt in het brein van de luisteraar.
Hierdoor zal de merkbekendheid toenemen, maar ook het vertrouwen in je product of dienst, want “ik heb ze op de
radio gehoord“. Dat laatste werkt ook weer door als consumenten je naam zien als ze iets zoeken via Google.  

Waarom adverteren op Arrow?

Als je motorfietsen verkoopt kan je in de Libelle of Story adverteren, maar de kans dat je je doelgroep bereikt is
klein. Je adverteert dáár waar je doelgroep zit. De doelgroep die je via Arrow bereikt zijn:
man (65%) vrouw (35%) - leeftijd vanaf 35 jaar - hoog percentage MKB en BtoB - levensgenieters.

Ook belangrijk: Arrow is een radiostation voor liefhebbers van classic rock, zij maken een bewuste keuze om af te
stemmen op een zender die hún favoriete muziek uitzendt, waardoor ze met een hogere intensiteit naar de radio
luisteren. Daarom hebben wij de reclame gelimiteerd tot maximaal 8 minuten per uur, waar 12 is toegestaan. 
Fijn voor de luisteraar én onze adverteerders, die niet weggestopt zitten in een brei van radiospotjes.  

Wat is belangrijk in een radiospot?

Noem de naam van het bedrijf drie maal, één duidelijke boodschap in het spotje, vermijd “ga snel naar www...nl“, 
humor werkt, maar een goede grap bedenken is een vak!
 
En een goede radiospot maken is ook een vak. Wanneer werd er in uw omgeving iemand dol enthousiast van een 
gewone saaie radiospot? Of van een schreeuwerige spot? Wij zijn ze nog niet tegengekomen. 
Er is een verschil tussen een radiospot die wil verkopen en een radiospot die geschreven is om mensen tot actie 
aan te zetten. 

Stel, u komt op een feestje waar u nog niemand kent. Begint u dan gelijk te schreeuwen dat ze uw 
product moeten kopen? Precies, dat werkt niet. Wat wel werkt is mensen op een aardige, opvallende, bijzondere 
of humoristische manier aanzetten iets te gaan doen. Creatieve spots werken. Saaie schreeuwerige spots niet.  

Daarom werken wij met professionele productiestudio’s die er - samen met ons en de klant - wat goeds van maken, 
want je radiocampagne begint met een goede radiospot. 
De kosten van een radiospot zijn (afhankelijk van de wensen) vanaf € 750,-.

Wat kost een radiocampagne?

Als je adverteert op de radio leert de ervaring dat je het een tijdje vol moet houden, zeker als je bedrijf nog niet
zo bekend is. Met een radiocampagne op Arrow bereik je in één maand ongeveer 800.000 verschillende personen.
Veel bedrijven denken dat radioreclame heel duur is, het tegendeel is waar. Een goede campagne op Arrow boek 
je al vanaf € 2.600,- per week. 

The most effective ads don’t sell, but make people buy. Professor Byron Sharp


