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Galio genereert één-op-één bereik tussen adverteerder en luisteraar.
Het online audiopakket van E Power met o.a. RadioNL, Arrow Classic Rock, Ferry Maat’s Soulshow Radio,
Radio Decibel, Joy Radio, FreezFM, Radio Continu, FryskFM, GrunnFM en Joy Radio, heeft een bereik van
meer dan 750.000 unieke luisteraars per week.
Online audio kan worden ingekocht via een directe inkoopopdracht of via programmatic buying.
Cijfers:
-

Bereik:
Inventory:
Streamstarts:
Luistertijd:

1.500.000 luisteraars per maand (Bron: GFK NLO mei-aug 2020)
42.000.000 per maand
+/- 14.000.000 per maand
Gemiddeld 104 minuten per sessie en 4 uur 02 minuten per dag

Online mogelijkheden:
- Pre-roll: Wordt afgespeeld voordat de app of player het programma laat horen aan de luisteraar,
dus een opvallend - exclusief - aandacht moment.
-

Mid-roll: Wordt in de reclameblokken van de radiozenders afgespeeld.

Programmatic inkoop:

- Appnexus
- MediaMath
- Google (DV360)

- The Tradedesk
- TubeMogul
- Adform

Targeting mogelijkheden
- Run of network: uitzenden van een commercial op alle online radiozenders
- Doelgroep pakket: selecteren van specifieke luisteraars op basis van demografische gegevens
- Weather targeting: uitzenden van commercials tijdens bepaalde weersomstandigheden
- Time targeting: uitzenden van een commercial op specifieke tijdvakken
- Run of station: uitzenden van een commercial op specifieke online radiozenders
- Geo targeting: uitzenden van een commercial in specifieke regio’s
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Tariefkaart
Basis CPM Tarieven*
In-stream

€ 8,00

Commercials in de reclameblokken van de radiozenders

Pre-roll

€ 9,00

Commercial voor de start van de radiostream

Combinatie tarief

€ 8,50

In-stream en Pre-roll gecombineerd

Targeting
Geotargeting

Meerprijs
CPM
€ 0,50

Leeftijd Leeftijdscategorieën 10-99

€ 0,50

Geslacht Man/Vrouw

€ 0,50

Voice assistant (smartspeaker)

€ 0,50

Mobile only

€ 0,50

Desktop only

€ 0,50

Points of interest**

€ 0,75

* Cost per mille (afkorting: CPM) staat voor de kosten van duizend uitzendingen.
**Unieke locaties zoals sportscholen, vliegvelden, treinstations, amusementsparken, restaurants,
winkels en scholen

Voor meer informatie neem dan contact op met Ries van Kuijk
telefoon kantoor 030-275 33 90 | Whatsapp 06 1258 9400 | ries.van.kuijk@epowersales.nl

