


Televisiecommercial

Bie Os verzorgt 7 dagen per week tele-
visieuitzendingen via de reguliere kabel 
en via de website www.bieos-omroep.nl

Uitzendingen vinden 24 uur per dag 
plaats met een gevarieerd aanbod aan 
onderwerpen. 
Uw reclamespot kan voor of na de 
televisieuitzendingen worden uitgezon-
den.

Ook bestaat de mogelijkheid uw 
advertentie uit te laten zenden in een 
reclameblok tussen de verschillende 
programma’s met een toeslag van 30%. 
Uitzendingen duren ongeveer twee uur. 
Uw commercial zal minimaal 12 keer per 
dag worden uitgezonden. 

Productie van reclamespots kan door Bie 
Os worden verzorgd. U kunt uw tv-spot 
ook zelf aanleveren in HD. Wij werken 
samen met diverse mediapartners die 
tegen redelijke kosten een spotje voor u 
kunnen maken. Wij informeren u graag 
over deze mogelijkheden.

Bie Os behoudt het recht over het wel 
of niet uitzenden van de commercial.
Vermelde tarieven zijn exclusief btw. 
De termijn van plaatsing is een aan-
eengesloten periode.

TV Gezetreclame

De TV Gezet van Bie Os is 7 dagen per 
week beschikbaar en wordt onderbroken 
door de reguliere televisie uitzendingen.
De TV Gezet biedt de mogelijkheid 
uw boodschap goed over te kunnen
brengen door middel van beeld en 
geluid. U bereikt in één keer een groot 
publiek.
 
Wij plaatsen dagelijks het laatste 
nieuws van verenigingen, instellin-
gen, de gemeenten en verschillende 
wetenswaardigheden uit de Westelijke 
Mijnstreek.

Uw commercial zal minimaal 12 keer 
per dag worden uitgezonden waarbij de 
duur minimaal 15 seconden is.

Wij kunnen een advertentie voor u 
ontwerpen met gebruik van eigen logo, 
tekst, foto’s en huisstijl. Het is mogelijk 
om bij acties teksten aan te passen. 

Eigen ontwerpen kunnen worden aan-
geleverd in JPEG of PNG-formaat met 
een pixelsamenstelling 1920 cx 1080.

Vermelde tarieven zijn voor één 
pagina. 
Voor iedere extra pagina wordt een 
toeslag van 50% in rekening gebracht.

Wat is Bie Os
Bie Os is sinds 2020 de nieuwe omroep in de Westelijke Mijnstreek die een varia-
tie aan programma’s presenteert. Een publieke omroep voor alle inwoners en een 
belangrijk communicatie platform voor overheden, verenigingen, instellingen en 
bedrijven. Met veel achtergrondinformatie over thema’s, speciale programma’s, 
documentaires gepresenteerd op diverse platforms zoals televisie, radio, website,
TV Gezet, en Facebook.
Bie Os is onderscheidend in zijn media-aanbod, biedt kwaliteit en continuïteit. 
Het is een jonge, dynamische organisatie die midden in de maatschappij staat. 
Met actuele, creatieve, onderscheidende en interactieve programma’s bereiken 
wij op Radio, TV, TV Gezet en Facebook een groot publiek. 



Radio commercialTelevisie commercial

Duur commercial: 20 seconden 
(frequentie 10x per dag).
Elke 10 sec. meer is 20% toeslag.

Tarief per week:

1 week € 249,-
2 weken € 229,- 
3 weken € 209,-
4 weken € 189,- 
13 weken € 169,- 
26 weken € 149,-

Duur commercial: 20 seconden 
(frequentie 10x per dag). 
Elke 10 sec. meer is 20% toeslag.

Tarief per week:

1 week € 99,- 
2 weken € 89,- 
3 weken € 79,-
4 weken € 69,-
13 weken € 59,-
26 weken € 49,-

Bie Os verzorgt 7 dagen per week uitzendingen op radio en televisie en richt 
zich op de inwoners en bedrijven in de Westelijke Mijnstreek. 

Met ruim 130.000 inwoners en ongeveer 10.000 kijkers en radioluisteraars heeft 
Bie Os een groot bereik.

Het uitzendgebied omvat de gehele Westelijke Mijnstreek en verre omgeving en 
en maakt Bie Os een interessante partner om uw boodschap onder de aandacht 
te brengen van een groot publiek.

In combinatie met onze website bieden wij een ongekend aantal mogelijkheden 
in het media-aanbod voor uw advertentie.

Wilt u een tv-commercial laten maken dan kunnen wij u enkele van onze 
geselecteerde partners aanbevelen. Voor een speciaal Bie Os tarief produceren 
zij een commercial op maat die voor meerdere doeleinden is te gebruiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanager.



Radio commercial Website bannersTV Gazet

Duur commercial: 15 seconden 
(frequentie 10x per dag). 
Elke 5 sec. meer is 20% toeslag.

Tarief per week:

1 week € 99,- 
2 weken € 99,- 
3 weken € 99,-
4 weken € 89,-
13 weken € 79,-
26 weken € 69,-
 

Tarief per week:

Header (728x90 px)
1 week € 149,- 
2 weken € 129,-
4 weken  € 99,-
8 weken  € 169,-

Medium rectangle (320x250 px)  
1 week € 99,- 
2 weken € 89,-
4 weken  € 69,-
8 weken  € 59,-

Traditioneel (468x60 px)
1 week € 99,- 
2 weken € 89,-
4 weken  € 69,-
8 weken  € 59,-

Bij 
twee 

verschillende 
items 
10 % 

korting.

Reclame bedrijfsauto

Tarief per jaar:

1 zijde  € 299,-
2 zijden  € 549,-

Exclusief produktiekosten sticker.



Radiocommercial

Bie Os verzorgt 7 dagen per week 
radiouitzendingen via de ether, de kabel 
en de website: www:bieos-omroep.nl.  

Een standaard radiocommercial duurt 
20 seconden en heeft een frequentie 
van minimaal 12 keer per dag. Een prima 
gelegenheid uw naamsbekendheid te 
vergroten.

De reclamespot wordt uitgezonden aan 
het begin van ieder vol uur of bij de start 
van een nieuw programma.
Een commercial kan worden aan-
geleverd in MP3 met 320kbs of in 
Wav-formaat. Bie Os behoudt het recht 
over het wel of niet uitzenden van de 
commercial.
Vermelde tarieven zijn exclusief btw. De 
termijn van plaatsing is één aangesloten 
periode.

Website banners

De website van Bie Os biedt de moge-
lijkheid tv-programma’s terug te kijken 
en radio te beluisteren.

Een uitgebreid aanbod van regionaal 
nieuws, wetenswaardigheden, nieuws 
van verenigingen, sport en culturele 
evenementen zijn de basis voor de web-
site www:bieos-omroep.nl.

Samen met onze Facebookpagina 
vormt de website de basis van onze 
nieuwsvoorziening en een platform 
voor het plaatsen van berichten door
gemeenten,  verenigingen en sportclubs.

De tarieven zijn gebaseerd op aanleve-
ring van het juiste materiaal. 

Reclame bedrijfsauto Bie Os

Een mooie gelegenheid om uw bedrijf te promoten op verschillende locaties in de 
Westelijke Mijnstreek. 

Onze reportagewagen wordt regelmatig ingezet bij evenementen en opnames 
op locatie.

Vermelde tarieven zijn gebaseerd op een standaardformaat van 30 x40 cm full color 
en exclusief de productie kosten van het beeldmateriaal met een looptijd van 1 jaar.

Specificaties omtrent aanlevering voor de productie ontvangt u van ons bij 
opdracht.



Algemene informatie:

Email algemeen: welkom@bieos-omroep.nl

Website:  www:bieos-omroep.nl

Facebook:  www.facebook.com/omroepbieos

Adres:  Raadhuisstraat 64   6129 CE Urmond 
Telefoon studio: 046 – 47 47 555

Email advertenties: sales@bieos-omroep.nl
Uw contactpersoon:


