
6 spots voor een minimale donatie van €10.000,-

RADIO 555 
VOOR GIRO 555 
10 radiostations, waaronder NPO Radio 2, NPO 
3FM en NPO Radio 5, houden op 7 maart van 
06:00 tot 21:00 uur een gezamenlijke uitzending, 
genaamd Radio 555. Met deze speciale uitzending 
hopen de stations zoveel mogelijk geld op te halen 
voor de crisis in Oekraïne. Naast de NPO-zenders 
zijn 100% NL, SLAM!, Qmusic, Radio 538, Radio 10, 
Radio Veronica en Sublime onderdeel van de actie.

Vanuit Beeld en Geluid in Hilversum zullen DJ’s 
van deze verschillende zenders in wisselende 
samenstelling uitzenden en luisteraars oproepen 
tot donaties. De reguliere reclameblokken komen 
op de deelnemende stations te vervallen. In plaats 
daarvan kunnen merken een speciaal aanbod 
inkopen waarvan de opbrengsten volledig ten goede 
komen aan Giro555.

Doe je aanvraag via radio555@ster.nl

AANBOD EN VOORWAARDEN
Je kunt deze actie steunen door onderstaand aanbod in te kopen. De reclameblokken worden 
uitgezonden rond het nieuws op het hele uur. Hierbij dient je commercial aan te sluiten bij de 
context van de uitzending en actie. Kortweg houdt dit in dat er geen reguliere campagnes worden 
ingezet, maar non-commerciële spots met bijvoorbeeld een steunbetuiging aan de actie. Lukt 
het je niet om je creatie op korte termijn aan te passen? Dan kunnen wij je daarbij helpen. Er zijn 
productiefaciliteiten beschikbaar om dat mogelijk te maken.

 � Inzet op NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, 100% NL, SLAM!, QMusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en 

Sublime (effectief daarmee 60 spots).

 � Inzet in het tijdvak 06:00 – 21:00 uur op 7 maart. Geen sturing mogelijk; de spots worden evenredig over de dag 

verdeeld met de intentie een gelijke mediadruk per merk.

 � Je commercial dient bij voorkeur uiterlijk vrijdag 4 maart voor 16:00 uur aangeleverd te worden via EAR. Bij eventuele 

latere aanlevering zullen we alles in het werk stellen om uitzending mogelijk te maken, maar kunnen we dat niet 

garanderen. 

 � De spots worden om niet geboekt, waarbij de adverteerder zich verplicht om uiterlijk binnen 3 dagen na uitzending de 

donatie van minimaal € 10.000,- (o.b.v. 20”; afwijkende spotlengte naar rato van 20”) te doen. 

 � Omdat de gezamenlijke uitzending via de uitzendstraat van NPO 3FM verloopt, zullen de boekingen op deze zender 

plaatsvinden en is alleen deze zender zichtbaar in het uitzendschema; de commercials zullen echter gelijktijdig ook 

op de andere deelnemende stations uitgezonden worden.

 � De creatie dient te passen in de context van de Radio 555-actie en dient geen commerciële boodschap te bevatten.

 � Gegeven het karakter van de uitzendingen is het uitzendschema onder voorbehoud van wijzigingen.

 � Algemene Voorwaarden en Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

€ 10.000  
6 SPOTS VOOR

GEÏNTERESSEERD?
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