
Adverteren via BO



Adverteren via Bollenstreek Omroep

In de hedendaagse bedrijfsvoering is de laatste jaren veel veranderd. Hierdoor is ook de manier van 

klantenwerving veranderd. De vraag is hoe bereik ik in mijn directe omgeving veel mensen. Een

eenmalige advertentie heeft geen hoge attentiewaarde. Daarom biedt BO de mogelijkheid aan om 

hierin samen te werken. BO heeft een bereik van 120.000 inwoners in de Bollenstreek. Adverteren 

geschiedt op een eigentijdse manier op internet, televisie en radio en natuurlijk ook via de ether, 

waardoor we in de auto te ontvangen zijn. Door de dagelijkse programma’s is uw advertentie

meermalig en op meerdere media te zien of te beluisteren!

Repeteren is de kracht van de moderne en eigentijdse media.

Bereik uw doelgroep via de mediakanalen van Bollenstreek Omroep

Bo is de publieke, lokale omroep van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Sassenheim, Voorhout, Warmond en De Zilk.  Als streekomroep maakt en verspreidt 

BO via de diverse mediakanalen journalistiek en lokaal, streekgebonden nieuws.

Heeft u interesse?
Kijk dan op www.bollenstreekomroep.nl/adverteren-bij-bo en meldt u aan via 

reclame@bollenstreekomroep.nl. Wij maken geheel vrijblijvend een afspraak met u en

bepalen in gezamenlijk overleg wat voor uw bedrijf of organisatie de beste oplossing is.

Waar is BO te vinden?

Internet: 

www.bollenstreekomroep.nl voor:

-wereldwijd live kijken naar www.bollenstreekomroep.nl/bo-tv-live/

-wereldwijd live luisteren naar www.bollenstreekomroep.nl/live_radio/ 

-uitzending gemist voor tv programma’s

-uitzending gemist voor radio programma’s

TV Digitaal:
-KPN en XS4ALL: kanaal 1307

-T-Mobile: kanaal 734

-Ziggo: kanaal 43

-Tele2: kijk onder Lokale RTV

-Fiber, Stipte: kanaal 2123

Radio:
-In de Bollenstreek via de ether: FM 105,3 MHz

-KPN en XS4ALL: kanaal 1007

-T-Mobile: kanaal 2072

-Ziggo: digitaal kanaal 918

-Tele2: kijk onder Lokale RTV

Fiber, Stipte: kanaal 3134



Adverteren op Bo is effectiever en goedkoper dan u denkt!

Radio: Audio commercial ad 10 keer per dag.

Tarief: kwartaal € 350,-

TV kabelkrant: uw tekst met logo  evt. ondersteunt met foto’s; hele dag en avond ongeveer 4 keer 

per uur; mogelijk onderbroken door TV programma.

Tarief: kwartaal € 400,-

Internet: website BO; Banner op nieuwspagina.

Tarief : kwartaal € 225,-

Combi pakket:

Radio, TV Kabelkrant en op onze website een banner, die doorgelinkt wordt naar uw 

eigen site . 

Tarief: kwartaal € 699,-

De genoemde prijzen zijn een voorbeeld en zijn exclusief BTW en eenmalige productiekosten.

De productiekosten bestaan onder andere uit kosten voor het schrijven van teksten,

vormgeving(banner), spraakacteurs, de muziek en het vrij maken van eventuele rechten

hiervan. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van uw wensen en vanaf een bedrag van € 150,00. 

Dit wordt van tevoren duidelijk met u besproken en geoffreerd.

Bo biedt nog vele andere mogelijkheden om uw bedrijf of organisatie van
dienst te zijn. Denk daarbij aan:

-TV commercial ( filmpje )
Dit kan zowel via de TV krant als televisie uitzending

-Opnamen op locatie

-Video-opname van uw verenigingsevenement of bedrijfspresentatie

-Totale productie podcast, alleen te horen op uw eigen website

Vraag naar onze uitgebreide prijslijst of maak een afspraak via:
 reclame@bollenstreekomroep.nl of bel 071-3614858.




