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Adverteren duur? 
 

Voordeliger dan u denkt! 
 

 

 

Adverteren op de radio is voordeliger dan u denkt! 
Vanaf € 30,- per week bent u 3 keer per dag (21 keer per week) 
op SOL 2 te horen! 
 

Wilt u meer of minder keren per dag te horen zijn? Geen probleem! 
Wij zorgen voor een reclamecampagne op maat! Er zijn legio 
mogelijkheden op SOL 2.  

 

Ook is het mogelijk om te adverteren op televisie! Laat u adviseren door 
ons, mail marketing@sol2.nl of bel met ons 0475-201018 
 

 

Wilt u een vrijblijvende afspraak inplannen om de mogelijkheden 
te bespreken voor uw bedrijf? Neem contact op met marketing@sol2.nl 
of bel met ons 0475-201018 
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ADVERTEREN OP DE RADIO 
 

AANTAL PER DAG AANTAL PER WEEK       
(maandag t/m 
zondag) 

(maandag t/m 
zondag) AANTAL SECONDEN PRIJS PER WEEK PRIJS PER MAAND 

2 14 X 20 SEC € 30,00 € 120,00 
3 21 X  20 SEC € 40,00 € 160,00 
4 28 X 20 SEC € 50,00 € 200,00 
5 35 X 20 SEC € 62,50 € 250,00 
6 42 X 20 SEC € 75,00 € 300,00 
7 49 X 20 SEC € 80,00 € 320,00 
8 56 X 20 SEC € 90,00 € 360,00 
     
     
REMINDER (ALLEEN IN COMBINATIE MET 
COMMERCIAL)    
AANTAL PER DAG AANTAL PER WEEK       
(maandag t/m 
zondag) 

(maandag t/m 
zondag) AANTAL SECONDEN PRIJS PER WEEK PRIJS PER MAAND 

2 14 X 10 SEC € 15,00 € 60,00 
3 21 X  10 SEC € 20,00 € 80,00 
4 28 X 10 SEC € 25,00 € 100,00 
5 35 X 10 SEC € 32,25 € 129,00 
6 42 X 10 SEC € 37,50 € 150,00 
7 49 X 10 SEC € 40,00 € 160,00 
8 56 X 10 SEC € 45,00 € 180,00 
     

RADIO en TV! EEN GOUDEN COMBI. 
STARTERSPAKKET     
AANTAL PER DAG DAGELIJKS       
(maandag t/m 
zondag) 

(maandag t/m 
zondag) MAAND KWARTAAL JAAR 

2 3 MAAL PER UUR 250 € 699,00 € 2.499,00 
     
POCKETPAKKET 1     
AANTAL PER DAG DAGELIJKS       
(maandag t/m 
zondag) 

(maandag t/m 
zondag) MAAND KWARTAAL JAAR 

4 3 MAAL PER UUR 375 € 899,00 € 3.199,00 
30 DAGEN     
POCKETPAKKET 2     
AANTAL PER DAG DAGELIJKS       
(maandag t/m 
zondag) 

(maandag t/m 
zondag) MAAND KWARTAAL JAAR 

6 3 MAAL PER UUR 450 € 1.099,00 € 3.899,00 
     

 

Op bovengenoemde prijzen wordt geen BTW berekend daar Stichting Sol 2 niet BTW plichtig is. 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief productiekosten van de tv/radio spot. 
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Prijzen zijn geldig tot 31-12-2021.  Uiteraard is er de mogelijkheid om gedurende een langere 
periode te adverteren. Tijdens onze "carrousel" is uw advertentie 3 á 4 keer te zien op TV. 

MAG HET EEN ONSJE MEER ZIJN?  
Maak gebruik van het voordeel van combi-adverteren! 

 

v Advertentie pakket 6x per dag op radio in combinatie met een jaarcontract, waarbij u een gratis 
banner wordt aangeboden op onze website. 
 

v Advertentie pakket 7x per dag op radio in combinatie met een jaarcontract, waarbij u een gratis 
banner wordt aangeboden op onze website en eenmalig een TV item op locatie. 

 
 

v Advertentie pakket 8x per dag op radio in combinatie met een jaarcontract, waarbij u een gratis 
banner wordt aangeboden op onze website en eenmalig een TV item op locatie. Daarnaast gratis 
audio-boarding (Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door....) (alleen in combinatie met een 
jaarcontract) 
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SOL2 wie zijn wij 

Groots zijn in het Smalste stukje 
Nederland! 
Waar het smalste stukje Nederland groots is door de 
centrale ligging, ontstaat er een enorm potentieel.  Via 
SOL2 adverteren zorgt voor een bereik waar noord-, 
midden- en Zuid-Limburg elkaar overlappen. En juist hier 
verzorgt SOL2 radio- en tv-programma's.  

Wij bieden een thuis voor de ambitieuze radio- en tv-maker. 
Service is ons devies en door de diversiteit in de groep leren 
we van elkaar en staat ontwikkeling niet stil.  

Onze kracht ligt in het streven om onszelf en onze 
programma's continu te verbeteren.  

Het uitzendgebied van onze radio bereikt ruim 1 miljoen 
inwoners met een uitgebalanceerde muziekmix die is 
samengesteld door ervaren dj's. 

De doelgroep die we willen bereiken varieert van 30 tot 70 
jaar, door een mix van herkenbare muziek uit te zenden, 
gecombineerd met regionaal en nationaal nieuws.  

Hierdoor zijn we herkenbaar, fris, vrolijk en positief.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


