
STUNT ACTIE
ZOMER VERDUBBELAAR

Samen de zomer door met Paradise FM & HITradio 915
Een aanbieding post-corona



SPOT VERDUBBELAAR PARADISE FM

KLEINE verdubbelaar

Normaal 1 spot per dag
op Paradise FM

ANG 600,-

NU
1 spot per dag!

ANG. 300,-

MEDIUM verdubbelaar

Normaal 2 spots per dag
op Paradise FM

ANG. 1000,-

NU
2 spots per dag!

ANG. 500,-

GROTE verdubbelaar

Normaal 4 spots per dag
op Paradise FM
ANG. 2000,-

NU
4 spots per dag!

ANG. 1000,-
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Paradise FM steunt in tijden van crisis, want samen komen we de Coronacrisis door! 
We begrijpen dat u momenteel weinig ruimte heeft om te adverteren, maar toch uw bedrijf/product bekendheid wil geven in deze tijd. 

Wij bieden daarom gedurende 2 maanden het dubbele aantal spots aan op Paradise FM met de volgende pakketten:  

Alle spots zijn random spots (afgewisseld prime time en a-time) van maandag t/m zondag, de genoemde bedragen zijn per maand  
o.b.v. 2 maanden en excl. 6% OB.



DUBBELE VERDUBBELAAR
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Op 2 zenders tegelijkertijd adverteren? Dat kan! 
Zend nu ook het dubbele aantal spots uit met de dubbele verdubbelaar op HITradio 915!  

KLEINE verdubbelaar
Op Paradise FM

Normaal 1 spot per dag
ANG 600,-

NU
1 spot per dag!

ANG. 300,-

MEDIUM verdubbelaar
Op Paradise FM

Normaal 2 spots per dag
ANG. 1000,-

NU
2 spots per dag!

ANG. 500,-

GROTE verdubbelaar
Op Paradise FM

Normaal 4 spots per dag
ANG. 2000,-

NU
4 spots per dag!

ANG. 1000,-
+ ANG 100,-

= ook 1 spot per dag op 
HITRADIO 915

+ ANG 200,-
= ook 2 spots per dag op 

HITRADIO 915

+ ANG 400,-
= ook 4 spots per dag op 

HITRADIO 915

De extra aanbieding op HITradio 915 geldt alleen in combinatie met een verdubbelaar pakket op Paradise FM. Alle spots zijn random spots (afgewisseld 
prime time en a-time) van maandag t/m zondag, de genoemde bedragen zijn per maand  o.b.v. 2 maanden en excl. 6% OB.



VOORWAARDEN SPOTVERDUBBELAAR
• De spot verdubbelaar is uitsluitend te boeken in de maand juli;
• Spots in de verdubbelaar pakketten worden uitgezonden van maandag t/m zondag 

gedurende de maandag juli, augustus en/of september;
• Alle pakketten hebben een overeenkomstduur van 2 maanden;
• De extra aanbieding op HITradio 915 geldt alleen in combinatie met een verdubbelaar

pakket op Paradise FM;
• De verdubbelaar pakketten zijn exclusief spotproductie, u kunt zelf een spotje aanleveren 

of wij kunnen een professionele spotproductie voor de eenmalige speciale aanbieding van 
ANG. 150,- excl. OB;

• Alle huidige adverteerders van Paradise FM en HITradio krijgen ook het dubbele aantal 
spots op de zender waar ze adverteren óf hetzelfde aantal spots op de zusterzender;

• Alle pakketten worden per maand vooraf gefactureerd. 

Copyright©paradisefmcuracao2020



CONTACT EN BOEKEN
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Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Rohani de Pont
Sales & Marketing Manager
Tel: +5999 4628103
Email: rohani@paradisefm.cw

Direct boeken? Vul het aangehecthe inschrijfformulier in en stuur een kopie naar 
rohani@paradisefm.cw.


