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Lokale Omroep Zeewolde (LOZ) is een lokaal initiatief door en 
voor de inwoners van Zeewolde. De LOZ voorziet de inwoners 

van Zeewolde van lokaal nieuws, actualiteiten, informatie 
en entertainment. Een uitgangspositie dat aansluit op het 

democratisch recht waarop de inwoners van de gemeenschap 
van Zeewolde recht hebben en waar de LOZ zich aan wil 

conformeren.

Lokaal publieke media  
instelling voor Zeewolde

Het bereik van LOZ is divers. Deze diversiteit vertaalt zich in 
de verschillende kanalen waarop LOZ is te beluisteren via de 

ether, te bekijken via internet of online te bezoeken. Denk 
hierbij aan de website, app’s en social media als Facebook, 

Twitter en Instagram.

Bereik

De FM radio zender van LOZ is opgesteld in het centrum van
Zeewolde. Deze kent een bereik van 22.000 inwoners in de 

gemeente Zeewolde, maar is ook in Harderwijk (46.694  
inwoners) Ermelo (26.730 inwoners) en Putten (24.362  

inwoners) te ontvangen. Dit betekent een potentieel  
luisterbereik van ruim 110.000 luisteraars.U bereikt met LOZ 

FM een groot publiek, tegen een zeer gunstig tarief.
U kunt al op de radio adverteren vanaf € 50,00 per week. 

FM radio

Via de website www.lokaleomroepzeewolde.nl heeft LOZ een 
groot bereik. De website voorziet in nieuws en informatie 

wat op ieder gewenste moment van de dag on demand kan 
worden gelezen, bekeken of beluisterd   

 
Web banner 

Voor adverteerders is onze website uitermate geschikt om 
middels een web banner tegen hun doelgroep te bereiken.  

Dit kan tegen een gunstig tarief! Informeer vrijblijvend naar 
de mogelijkheden!

Website

Naast haar website, maakt Lokale Omroep Zeewolde gebruik van 
social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter, Youtube en  

Instagram. 

Social media wordt net als de website duidelijk het meest gebruikt 
door jongeren. Naast de rol als aanjager en verspreider van content 

is dit dus ook een mediumtype dat snel zijn weg vindt binnen de 
lokale bevolking. Voor Facebook en Twitter geldt: eenmaal gevolgd 

is er blijvend exposure.

Social media

Facebook is voor LOZ een krachtig communicatiekanaal. Deze wordt 
gebruikt voor het delen van geschreven nieuws, foto- en video  

reportages. De berichten worden als unieke berichten geplaatst met 
daarbij de doorverwijzingen naar de LOZ website.

LOZ heeft een stijgend aantal volgers op facebook wat bijdraagt aan 
een groot berichtbereik. Dit stijgt iedere dag, daar LOZ steeds  
verder haar doelgroep weet te bereiken via de nieuwe media.

Voor alle media geldt: het lokale nieuws is de belangrijkste 
reden om de lokale omroep te bekijken, beluisteren of  

bezoeken. Jongeren worden het best bereikt via de social 
media: een belangrijke reden voor LOZ om hier optimaal  

gebruik van te maken en actief in te zetten als  
(nieuws)medium.

 
Ouderen kijken en luisteren het meest naar de lokale omroep 

via de traditionele radio en televisie. Hierdoor blijven ze op 
de hoogte van de lokale actualiteiten en gebeurtenissen in 

Zeewolde en omgeving.

De relevantie van het nieuws dat 
LOZ brengt is vooral gelegen in het 
lokale karakter en sluit aan op de 
natuurlijke habitat van de inwoners 
van Zeewolde.

Dagelijks luisteren mensen naar LOZ via internet, app of radio,  
lezen berichten op onze website en blijven via de  
verschillende social media kanalen op de hoogte  

van het laatste nieuws uit Zeewolde.
Voor u de kans om kostenefficiënt een groot publiek te  

bereiken door te adverteren bij Lokale Omroep Zeewolde. 

Adverteren bij  
Lokale Omroep Zeewolde

Website
Banner

U krijgt een banner op www.lokaleomroepzeewolde.nl  
banner (max. 300 x 300 px.) met link naar een door u nader 

op te geven URL

Week   € 50,00
Maand  € 75,00
Kwartaal € 150,00
Half jaar € 225,00
Jaar  € 300,00

Radio
Airtime

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

1 week  € 50,00
2 weken € 100,00
1 maand € 175,00
Kwartaal € 300,00
Halfjaar	 	 €	500,00
Jaar  € 750,00

Commercial	productie 
LOZ kan voor u een professionele radio commercial  

produceren. 

Op zoek naar een gezongen commercial? Ook dit kan bij LOZ 
FM. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden die wij u 

kunnen bieden. 

Optie	1		 €	150,00
Gesproken commercial met een LOZ huisstem (man/vrouw) 

inclusief tekst redigeren en productie (max 30 sec.)
Optie	2		 €	350,00

Gesproken commercial met een A-stem (man/vrouw) 
inclusief tekst redigeren en productie (max 30 sec.)

Optie	3		 Op	aanvraag

Programma sponsoring
LOZ biedt u de mogelijkheid om een radio programma te 

sponseren. U krijgt dan een vermelding voor aanvang van het 
desbetreffende programma
Jaar  € 750,00

Tijdsponsor
U krijgt ieder uur voor aanvang van het landelijke nieuws een  

tijdsnotatie: [uw bedrijfsnaam] zet de klok op [uur notatie].

Jaar € 1.000,00

LOZ biedt naast radio commercials ook mogelijkheden om een 
video advertorial / commercial  op te nemen.  

Afhankelijk van uw wensen zal LOZ u geheel vrijblijvend een 
prijsindicatie geven.

Video

Vanaf  € 500,00

Vermelde prijzen, zijn netto exclusief BTW. 

Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	via:
 Telefoon:	085-0640737 

E-mail:	sales@lokaleomroepzeewolde.nl

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief commercial.
* tussen 07.00 uur en 23.00 uur 

Ieder uur vanaf 06.00 uut tot 00.00 uur

LOZ profiel.indd   2 5-11-2018   21:04:06


