Onderdeel van het Classy Lifestyle platform

LIFESTYLE & CLASSY HITS
CLASSY RADIO is de classy lifestyle-zender van Nederland. Dit radiostation
brengt 24 uur per dag en 7 dagen in de week classy hits, afgewisseld met elk uur het laatste
nationale en internationale nieuws van HET RADIONIEUWS. CLASSY RADIO biedt nu ook de
mogelijkheid om je lifestyle product actief te promoten en onder de aandacht te brengen van
de vele CLASSY-fans. Maar er is veel meer mogelijk variërend van reportages, podcasts,
promo’s, carrousel met ons magazine CLASSY Lifestyle en noem maar op. Denk ook aan
trendy innovaties en cosmetica-initiatieven. Op CLASSY RADIO kan je je verhaal kwijt!
CLASSY RADIO is overal te beluisteren via internet (www.classy.nl) en via de gratis
Tune-in app voor iPhone en Android, Juke en Tune-In. Ook via de Facebook player van
CLASSY Lifestyle met een community van bijna 16 0000 trouwe bezoekers kan je naar
CLASSY RADIO luisteren.
LUISTERAARS
Inmiddels heeft CLASSY RADIO wekelijks ruim 10.000 luisteraars, waarvan een meerderheid
al luistert via een smartphone. Door het interactieve format, de uitgelezen muziekkeuze
en de bewuste keuze voor (mobiel) internet als distributiekanaal wordt een belangrijke
doelgroep van early adopters bereikt.
UNIEK PARTNERPROGRAMMA
CLASSY RADIO heeft een uniek partnerprogramma ontwikkeld, waarbij partners
voor een vast bedrag per maand hoorbaar en zichtbaar zijn op het station.
Er kan gekozen worden voor een structureel partnerprogramma, een premium partnerprogramma
en een preferred partnerprogramma. Dit kan in combinatie met aandacht
in het magazine CLASSY Lifestyle en CLASSY Facebook.
STORYTELLING
CLASSY RADIO is meer dan muziek en meer dan radio. Adverteerders
kunnen bij CLASSY zelf content maken. Een geheel nieuwe manier van communiceren
met een specifieke doelgroep. De mogelijkheden zijn breed en divers. Via een
laagdrempelig interview tot een geheel eigen radioprogramma. Van een reportage tot een
complete mobiele studio op locatie die uw evenement live verslaat. Ook complete programma’s
op maat zijn mogelijk.
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LIFESTYLE & CLASSY HITS
STORYTELLING Wil je ook in de uitzending komen bij CLASSY RADIO? Dat kan!
Wat dacht je van een telefonisch interview? Het is een leuke en efficiënte manier om
redactionele aandacht te krijgen op CLASSY RADIO.
STUDIOBEZOEK Heb je meer te vertellen? Schuif dan aan als studiogast!
Een studiobezoek biedt een mooie gelegenheid om uitgebreid je verhaal over jouw merk,
een nieuw product of een nieuwe actie te vertellen.
REPORTAGES Is een bezoek aan de studio niet mogelijk, dan komt CLASSY RADIO
gewoon naar jou toe! Op verzoek kan een reporter van CLASSY RADIO een verslag
maken van jouw event.
MOBIELE STUDIO Naast het verzorgen van reportages kan CLASSY RADIO
ook een complete radiostudio op locatie neerzetten. Dit zorgt altijd voor extra show
en een complete radio-experience op locatie. Ook kan met de modernste videocamera’s
het event worden geregistreerd, visual radio dus! Visual radio maakt van ieder event een
beleving om naar uit te kijken!
PODCASTEN Van alle radio items worden podcasts gemaakt. De podcasts kunnen hierbij
op verzoek ook voor eigen communicatie doeleinden worden ingezet en worden
tevens online beschikbaar gesteld, zodat iedereen het gewenste interview,
reportage, studiobezoek, radioprogramma, etc. op een later moment kan terugluisteren.
PROMO’S In aanloop naar een event of een specifiek radioprogramma kan CLASSY RADIO
zorgen voor extra promotie op de zender. Dit kan eenvoudig redactioneel in de vorm van
een interview, maar ook door inzet van een stoere promo ter promotie van het event vooraf.
CARROUSEL Communicatie is de kracht van de herhaling! Dus worden de interviews,
studiobezoeken, reportages en promo’s in een speciale uitzendcarrousel op de zender
herhaald. In totaal 35 keer per week!
SOCIAL MEDIA CLASSY RADIO besteedt aan alle radio items extra redactionele aandacht
op de website en social media kanalen. Berichten kunnen eenvoudig online worden gedeeld,
waardoor het mediabereik verder kan worden vergroot.
WORKSHOP ‘ZELF RADIO MAKEN’ Altijd al zelf radio willen maken? Het kan allemaal!
Onder begeleiding van de presentatoren wordt in teamverband in enkele uren
een eigen radio uitzending voorbereid. Van redactie tot productie, van presentatie
tot interviews. In een ‘pressurecooker’ word je klaargestoomd om zelf een eigen
radioprogramma te maken.
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TARIEVENKAART
Voor de creatie en de productie wordt gewerkt met de volgende tarieven.

● Interview (all-in tarief *) € 350
● Studio bezoek (all-in tarief *) € 500
● Reportages per uur € 80
● Productiekosten voor promo € 950
● Mobiele studio’s per dag vanaf € 3.500
● Visual radio per dag vanaf € 1.500
● Workshop ‘radio maken’ vanaf € 1.500
* ALL-IN TARIEF
Inclusief de productiekosten, het online beschikbaar stellen van de podcasts,
het inplannen en het uitzenden van de radio items in de uitzendcarrousel,
de extra redactionele aandacht van artikelen op de website en de berichtgeving
via de social mediakanalen.
COMMERCIALS
Radiocommercials die passen in het umfeld van CLASSY RADIO zijn uiteraard ook
welkom op de zender! De commercial wordt gemiddeld 5 keer per dag uitgezonden
tussen 8.00 uur ’s ochtends en 20.00 ’s avonds. In totaal worden ze dus 35 keer per week
uitgezonden. Voor het uitzenden van radiocommercials hanteert CLASSY RADIO
een aantrekkelijke staffelkorting.
Tarieven radiocommercial
● 1-2 weken > € 250 per week
● 1-4 weken > € 200 per week
● > 5 weken > € 150 per week
De commercial kan eventueel door CLASSY RADIO worden geproduceerd. De productiekosten van een radiocommercial (20 seconden) zijn eenmalig € 950 euro.
Genoemde bedragen zijn alle exclusief BTW en gebaseerd op rechtstreekse media inkoop.

MEER INFORMATIE OF ADVIES OP MAAT?
Neem contact op met Erik Beks.
Mailen kan via erik@classy.nl
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PARTNERPROGRAMMA
Voor de creatie en de productie wordt gewerkt met de volgende tarieven.
●
●
●
●
●
●

Uniek partnerprogramma
Voor een vast bedrag per maand altijd hoorbaar en zichtbaar op de zender
Gerichte promotie binnen specifieke doelgroep: no waste!
Content marketing: mogelijkheden voor storytelling
Directe betrokkenheid en voorkeursrecht bij nieuwe ontwikkelingen en activiteiten
Branche exclusieve samenwerking mogelijk

Er kan gekozen worden voor een structureel partnerprogramma, een premium
partnerprogramma en een preferred partnerprogramma.

Partnerprogramma

Kenmerken en voordelen

Vaste bijdrage

Structureel partner

+ Logo vermelding website

€ 150 per maand

Premium partner

+ Logo vermelding website

€ 350 per maand

+ Radiocommercials
+ Radiocommercials
+ Storytelling:

● Interview (1 keer per maand)
● Carrousel
● Podcast

● Social Media
Preferred partner

+ Logo vermelding website
+ Radiocommercials

+ Tailormade programma:
● Promo - Exclusiviteit

Vanaf € 1.000 per maand

