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PARADISE FM
EINDEJAARSAANBIEDING

PARADISE FMTOP 1031

DIA DI BANDERA



Eind 2020
It’s the final quarter, it’s time to finish 2020 strong!

2020 was voor ons allemaal een gek jaar, maar we willen het graag 
samen met u goed afsluiten! De laatste 3 maanden van het jaar kunnen 
toch nog cruciaal zijn in het behalen van uw targets en jaaromzet. 

Start daarom NU met het plannen van uw acties en campagnes voor 
het laatste kwartaal. Vanaf half november beginnen mensen al met hun 
Sinterklaasinkopen en eind november geven Black Friday en Cyber 
Monday het startschot voor de kerstinkopen. 

Om deze reden is het van belang dat u vanaf oktober klaar bent met uw 
marketingideeën, zodat er genoeg tijd is om deze ideeën om te zetten 
in werkende acties. Hierdoor verdeelt u het budget beter en kunt u 
mooiere uitzendtijden bedingen. 

Wij bieden hiervoor een mooie aanbieding voor het laatste kwartaal:
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Alle prijzen zijn per maand, excl. 6% OB op basis van 3 maanden (oktober t/m december)

PAKKET 1

1 random spot per dag
Normaal: ANG. 550 

NU: ANG. 450

PAKKET 2

2 random spots per dag
Normaal: ANG. 1100 

NU: ANG. 750

PAKKET 3

3 random spots per dag
Normaal: ANG. 1650 

NU: ANG. 990

-18% -32% -40%

Nog geen commercial? Bij het boeken van de eindejaarsaanbieding
kunt u eenmalig gebruik maken van een spotproductie (inclusief 
montage en gebruik van 1 professionele Nederlandse stem) á ANG. 
150,- excl. OB. 

Boek nu uw eindejaarsspots bij Paradise FM door het inschrijfformulier 
op de volgende pagina in te vullen en terug te mailen naar 
rohani@paradisefm.cw t.a.v. Rohani de Pont.

Interesse in het deelnemen aan een van de Paradise FM 
eindejaarsacties zoals Black Friday, Kerst of de TOP 1031? Dat kan! 
Vraag ons naar de mogelijkheden. 



EINDEJAARSAABIEDING
Boek nu uw eindejaarsspots bij Paradise FM en sluit het jaar goed af! 

Vink het pakket van uw voorkeur aan en of u gebruik maakt van de 
spotproductie aanbieding:
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Alle pakketprijzen zijn per maand en, excl. 6% OB op basis van 3 maanden (oktober t/m 
december). De spotproductie is eenmalig. Alle bedragen worden vooraf gefactureerd. 

○ PAKKET 1
1 random spot per dag

NU: ANG. 450

○ PAKKET 2
2 random spots per dag

NU: ANG. 750

○ PAKKET 3
3 random spots per dag

NU: ANG. 990

○ SPOT PRODUCTIE
Productie van 1 spot inclusief Nederlandse stem en montage.

NU: ANG. 150

Nog geen commercial? Lever zelf uw commercial aan of laat er een 
door ons  produceren:

BEDRIJFSNAAM
CONTACTPERSOON
ADRES
TELEFOONNUMMER
EMAIL ADRES
CONTRACTNUMMER*
*In te vullen door Paradise FM

Bij akkoord zien wij dit ondertekende formulier graag retour per mail. 
Bij voorbaat dank en wij kijken uit naar een succesvolle afsluiting van 
2020! 

Datum:………………….. Handtekening:…………………………


