
PARTNER VAN DÉ  
PUBLIEKE OMROEP IN VELSEN

Het werk van RTV Seaport is vandaag de dag 
belangrijker dan ooit. Gemeenten voeren steeds meer 
taken uit die de directe omgeving van inwoners en 
bedrijven raken, zoals de zorg en arbeidsparticipatie. 
Daarnaast is het media-aanbod van regionale en 
landelijke media relatief anoniem en richt zich te vaak 
op stedelijke regio’s. Bovendien is de informatie gedeeld 
op social media niet altijd even betrouwbaar en vaak 
eenzijdig. Het belang van een goed functionerende 
lokale publieke omroep die verbindt, controleert en 
agendeert neemt hierdoor zelfs snel toe.

Lokale omroepen zijn de enige overgebleven 
journalistieke controle op de lokale democratie. 
“Met 20.000 vrijwilligers bieden de lokale omroepen 
een betrouwbaar en professioneel netwerk voor 
burgerjournalistiek avant la lettre”, aldus de 
Nederlandse Lokale Publieke Omroep.1 Een lokale 
omroep onderscheidt zich van andere media door 
zich te richten op directe leefwereld van mensen. Bij 
een lokale omroep gaat het om informatie over waar 
mensen leven, wonen, werken, inkopen doen, uitgaan, 
sporten, onderwijs volgen, ondernemen enzovoorts. 
De kleinschalige oriëntatie en focus is de kracht van 
een lokale omroep. Dat vinden inwoners overigens ook. 
Volgens onderzoek van de OLON waarderen zij lokaal 

nieuws als bijna even belangrijk als mondiale nieuws.  
De nabijheid van de lokale omroep is een onmisbare 
kwaliteit geworden in de communicatie tussen 
overheid, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven 
en de burger.

adverteren@rtvseaport.nl
Met de onderstaande pakketten steunt u de omroep 
en onafhankelijke lokale journalistiek in Velsen. 
Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat u zichtbaar 
bent in de regio op al onze kanalen. Meld u aan via 
adverteren@rtvseaport.nl

1 http://www.stichtingnlpo.nl/files/toekomstvoordelokalepubliekeomroep.pdf (2018: 7)
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S M L XXXL

Prijs per maand € 50,- € 100 € 150 € 500

Verjaardagnummer

Maatwerk

Radio 3x pd 5x pd 15x pd

TV 5x pd 15x pd

Website Logo Banner Banner

Expertpanel *

* Kom vaker in de media! Als wij een reactie op een actueel onderwerp van experts uit  
de regio willen, bellen onze redacteuren de leden van ons expertpanel.



BEREIK EN AANLEVERSPECIFICATIES

Bereik
Voor alle bijna 70.000 inwoners van de Gemeente 
Velsen zijn wij te bereiken op:

Televisie
Ziggo: 37 & KPN: 1490

Radio
Ether 107,8 FM, Kabel 89,0 MH, Ziggo: 912 & 
KPN: 1190

Rtvseaport.nl
Website met 87,181 unieke bezoekers in 2020 (GA)
Uitzendinggemist 
Nieuwsbrief 
Livestream van Radio en TV

Facebook – 3.014 volgers, M/V 44%/ 56% 
Twitter – 1.899 volgers 
Instagram - 911

Aanleverspecificaties
Uw advertenties kunt u aanleveren met de volgende 
specificaties.

Online banners
Formaat: 728 x 90 pixels
Extensie: JPG/PNG/GIF
Kleurbereik: RGB
Kwaliteit: (minimaal) 72 DPI

Social media
Doorplaatsen advertorials
1:1 images
4:3 of 1:1 videos

Radiospot
30-45 seconden
Ongeveer 50 woorden

TV Slide
TV stil beeld
Formaat: 1100 x 550 pixels
Extensie: JPG/PNG
Kleurbereik: RGB
Kwaliteit: (minimaal) 72 DPI

Productie creatives
De advertenties kunt u zelf produceren en sturen 
naar adverteren@rtvseaport.nl. Als u ondersteuning 
nodig heeft, helpen we u graag. Voor radiospots 
werken wij samen met Maestro Media uit Heemskerk. 
Schroom niet om te vragen om ondersteuning.

Contact
adverteren@rtvseaport.nl 
06-50245261


