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Er bestaat een luxe die voor iedereen 

bereikbaar is. Een luxe die het onbereikbare 

bereikbaar maakt: een online 

nieuwsplatform met alles over luxury, 

lifestyle, wonen, gadgets en meer. 

 

VIB Radio is een radiostation (DAB+) met 24 uur 

per dag en 7 dagen per week de lekkerste en 

beste hits. Op vrijdagmiddag van 16u tot 18u is 

er o.a. de populaire live radioshow ‘Toastje 

Kaviaar’ waar je tijdens live-uitzendingen kunt 

meekijken in de studio van VIB Radio. 

 

Gratis app voor iOS en Android als extra 

toegevoegde luxe aan de VIB-ervaring. Altijd en 

overal luisteren naar The Sound of Luxury. Bekijk 

de programmering, DJ-profielen of stuur een 

bericht naar de studio.

Vanuit de high-end studio van VIB Radio in Zevenaar 

(Gelderland) worden alle programma’s voor VIB 

Radio geproduceerd en live uitgezonden. De studio 

is volledig digitaal ingericht en voorzien van de 

laatste hightech snufjes van nu. De luxe om altijd en 

overal te kunnen luisteren én goed geluid te hebben 

kan door deze keuzes gegarandeerd worden.

43% van de luisteraars is 

een vrouw die graag 

luistert van ma t/m zondag 

tussen 9u en 15u.

57% van de luisteraars is 

een man die graag luistert 

van ma t/m zondag tussen 

7u en 22u.

Neem contact op met Joshua 

Eusman voor een actueel 

overzicht van het aantal 

luisteraars per dag en tijdstip.

MA DI WOE DO VR ZA ZO

Joshua Eusman 

VIB Radio 

   06-51106419 

     j.eusman@vibradio.nl
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Adverteren op landelijke commerciële online 

radio hoeft niet duur te zijn. VIB Radio heeft 

altijd een passend pakket voor uw campagne. 

Met brons bent u al 1.460 keer per jaar te 

horen voor slechts €1,28* per dag. De meest 

populaire en gangbare pakketten hebben wij 

hiernaast overzichtelijk voor u op een rijtje 

gezet. 

 

De juiste commercial zal samen met u bedacht 

en uitgewerkt worden en zal altijd ingesproken 

worden door een professionele stemacteur (A-

stem). Een campagne op VIB Radio is voor 

minimaal 6 maanden. 

 
* exclusief eenmalige productiekosten; 

€90,- voor commercial (ca. 25 sec.)  

€45,- voor een reminder (ca. 8 sec.)

 VIB Radio heeft een eigen professionele digitale 
hightech studio voor de beste en mooiste producties.

O P  V I B  R A D I O  A D V E R T E R E N  =  R E N D E R E N

BRONS €  1,28 P/D* 

Uw commercial zal van ma t/m zo, 4 keer per dag, 7 dagen per 
week = 1.460 keer per jaar te horen zijn op VIB Radio. Kiest u 
voor ‘De Luxe’ editie dan ontvangt u naast het standaardpakket 
ook een reminder (ca. 8 sec.). Met een reminder blijft uw merk, 
product of campagne beter en langer hangen bij luisteraars. De 
commercial zal worden uitgezonden tussen 07:00u en 19:00u.

BRONS DE LUXE

A-stem, 20-30 
sec., professionele 
edit, 4 x p/d

Brons + 
een reminder 
(ca. 8 sec.)

€ 1,28 p/d* € 1,88 p/d*

ZILVER €  2,07 P/D* 

Uw commercial zal van ma t/m zo, 8 keer per dag, 7 dagen per 
week = 2.190 keer per jaar te horen zijn op VIB Radio. Kiest u 
voor ‘De Luxe’ editie dan ontvangt u naast het standaardpakket 
ook een reminder (ca. 8 sec.). Met een reminder blijft uw merk, 
product of campagne beter en langer hangen bij luisteraars. De 
commercial zal worden uitgezonden tussen 07:00u en 20:00u.

ZILVER DE LUXE

A-stem, 20-30 
sec., professionele 
edit, 8 x p/d

Zilver + 
een reminder 
(ca. 8 sec.)

€ 2,07 p/d* € 2,62 p/d*

GOUD €  3,25 P/D* 

Uw commercial zal van ma t/m zo, 12 keer per dag, 7 dagen per 
week = 3.650 keer per jaar te horen zijn op VIB Radio. Kiest u 
voor ‘De Luxe’ editie dan ontvangt u naast het standaardpakket 
ook een reminder (ca. 8 sec.). Met een reminder blijft uw merk, 
product of campagne beter en langer hangen bij luisteraars. De 
commercial zal worden uitgezonden tussen 06:00u en 21:00u.

GOUD DE LUXE

A-stem, 20-30 
sec., professionele 
edit, 12 x p/d

Goud + 
een reminder 
(ca. 8 sec.)

€ 3,25 p/d* € 3,75 p/d*

€39,- p/m

€69,- p/m

€99,- p/m

€114,- p/m

€80,- p/m

€57,- p/m
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PLATINUM €  3,25 P/D* 

Uw commercial zal van ma t/m zo, 12 keer per dag, 7 dagen per 
week = 3.650 keer per jaar te horen zijn op VIB Radio. Kiest u 
voor ‘De Luxe’ editie dan ontvangt u naast het standaardpakket 
ook een reminder (ca. 8 sec.). Met een reminder blijft uw merk, 
product of campagne beter en langer hangen bij luisteraars. De 
commercial zal worden uitgezonden tussen 06:00u en 21:00u. Bij 
dit pakket zal ook een tv-commercial (animatie) worden gemaakt.

PLATINUM DE LUXE

A-stem, 20-30 
sec., professionele 
edit, 12 x p/d + TV

Platinum + 
reminder 
(ca. 8 sec.)

€ 4,25 p/d* € 4,70 p/d*

€129,- p/m

€143,- p/m



Online (internet) 

Wereldwijd is VIB Radio te beluisteren 

via internet (www.vibradio.nl) of met 

de gratis VIB Radio app voor iOS of 

Android. 

 

DAB+ 

In Nederland kan VIB Radio ook 

beluisterd worden via DAB+ (digitale 

radio). Bekijk hiernaast een kaart van 

het actuele DAB+ zendgebied.

Via DAB+ digitaal luisteren naar The Sound of Luxury.

Z E N D G E B I E D  V I B  R A D I O  I N  N E D E R L A N D
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DAB+  |   6A ACHTERHOEK 

Gemeenten 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-
Gelre, Oude-IJsselstreek en Winterswijk

DAB+  |   11B NOORD-HOLLAND 

Gemeenten 
Almere, Amsterdam, Beemster, Edam-
Volendam, Landsmeer, Purmerend en 
Waterland.
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Digitale radiostudio van 
VIB Radio in Zevenaar


