Media
LOZ via Kabel
In 2020 is LOZ ook op de
kabel te ontvangen. Hiermee
bereikt LOZ meer dan 9000
huishoudens.
Via
de
kabelkrant
wordt
u
geïnformeerd
over
het
laatste nieuws uit Zeewolde.

LOZ Algemeen
Lokale Omroep Zeewolde is als lokale
vrijwilligersorganisatie al ruim 10 jaar actief
als omroep voor de gemeente Zeewolde.
Sinds 2016 is LOZ officieel aangewezen als
lokaal publieke media instelling voor de
gemeente Zeewolde.

Vrijwilligers
De omroep wordt volledig gerund door
vrijwilligers en heeft als doel om de inwoners
van Zeewolde te voorzien van een gevarieerd
aanbod van nieuws en informatie uit de
gemeente Zeewolde. Dit doen zij via alle
beschikbare mediakanalen.

Uiteraard kunt u de LOZ
tegenkomen
tijdens
evenementen
die
live
worden uitgezonden. Denk
bijvoorbeeld aan de intocht
van Sinterklaas, Nacht van
Zeewolde, Dog Survival en
Koningsdag.

Website
111 500 weergaves met meer dan 1300 geplaatste
nieuwsberichten per jaar.
Bezoekers verdeeld over locaties als Zeewolde, Almere,
Amsterdam, Harderwijk, Lelystad, Verenigde Staten

Radiobereik van
110 000 luisteraars via FM

Social Media in cijfers
Facebook > 2900 volgers
YouTube > 24 000 vertoningen
Instagram > 30 000 bereik

Adverteren
Website

Radio

Banner (max. 300 x 300 px.) met link
naar een door u nader op te geven URL

Uw radio commercial op LOZ,
6-8* maal per dag uitgezonden

Maand € 75,00
Kwartaal € 150,00
Half jaar € 225,00
Jaar € 300,00

2 weken € 100,00
1 maand € 175,00
Kwartaal € 300,00
Halfjaar € 500,00
Jaar € 750,00

Kabelkrant
Afbeelding (16 : 9 HD)
Wordt minimaal 12 maal per dag
getoond.

Een banner op onze website, een
afbeelding op de kabelkrant en uw
radiocommercial 6-8 maal per dag.

Maand € 75,00
Kwartaal € 150,00
Half jaar € 225,00
Jaar € 300,00

2 weken € 175,00
1 maand € 250,00
Kwartaal € 500,00
Half jaar € 750,00
Jaar € 1.250,00

Opmaak banner: € 25,00

Commercial productie
LOZ kan voor u een professionele
radio commercial produceren van
max 30 seconden. Prijzen inclusief
tekst redigeren en productie.
Optie 1 € 150,00
Gesproken commercial met een LOZ
huisstem (man/vrouw)
Optie 2 € 350,00
Gesproken commercial van max 30
sec. met een A-stem (man/vrouw)
Programma sponsoring
Vermelding voor aanvang van het
desbetreffende programma
Jaar: € 750,00

Totaalpakket

Opmaak banner: € 25,00
Promo (video max 30 sec.)
Maand € 75,00
Kwartaal € 150,00
Half jaar € 225,00
Jaar € 300,00
Aanleverspecificaties worden na
opdracht verstrekt.
Productie door LOZ is in overleg en
tegen meerprijs mogelijk.

Een promofilmpje op onze website,
een afbeelding op de kabelkrant en
uw radiocommercial 6-8 maal per
dag.

Maand € 250,00
Kwartaal € 500,00
Half jaar € 750,00
Jaar € 1.250,00

Start adverteren
Neem contact op met:
sales@lokaleomroepzeewolde.nl of
stuur een WhatsApp bericht naar
+31 85 0640737

Streamingsdiensten
LOZ maakt gebruik van de
Wowza Streaming Engine™
en heeft daarmee een
betrouwbare
streaming
oplossing om hoge kwaliteit
video en audio te streamen
naar ieder apparaat, waar
dan ook.

Simpel Krachtig Streamen
van uw evenement,
wedstrijd of lessen!

Met dit platform heeft LOZ
de
mogelijkheid
om
streamingsdiensten aan te
bieden. Aan het gebruik
maken
van
het
streamplatform zijn kosten
verbonden.
Wij informeren u graag
vrijblijvend
over
de
mogelijkheden die de LOZ u
te bieden heeft.

Streamingsmogelijkheden

Trainingen/lessen/Instructies streamen op frequente basis
U wilt met regelmaat uw publiek persoonlijk bereiken met instructies, lessen of trainingen. Dan
kan dat met de Streamingsdienst van LOZ. U betaalt tot 100 slots (ontvangers) €1,00 per
ontvanger Indien u meer dan 100 slots gelijktijdig wilt gebruiken, dan is dit mogelijk.

Live streaming van evenementen/wedstrijden
U heeft een event, bijvoorbeeld een sportwedstrijd, een uitreiking, een algemene
ledenvergadering die u door wilt laten gaan? Wij kunnen u assisteren bij het doorzetten van de
beelden naar uw publiek.
Promotie
Via beeld mensen bereiken, leren, instrueren of kennis laten maken is een nieuwe manier van
promoten. Via het brede bereik van LOZ is het mogelijk om via de kabel en onze social media
ruim 9000 huishoudens te bereiken. Wij kunnen u assisteren bij het in beeld brengen van uw
verhaal

Contact
Lokale Omroep Zeewolde
Studio: Schepenveld 21-05
3891 ZK Zeewolde

@ info@lokaleomroepzeewolde.nl
085-0640737
+31 85 0640737

