
Bereik effectief de regio Zuid-Holland

Combineer de media van Omroep West 
via West ReclameAdvies

 Belangrijkste nieuwsbron

 Regionale betrokkenheid

 2,8 miljoen bereik in de regio

 Multimediaal aanbod

 24 uur per dag, 7 dagen in de week

 Uw effectieve reclamepartner



Omroepwest.nl (desktop en mobile) en de gratis 

Omroep West app zijn de belangrijkste en meest 

vertrouwde nieuwsplatforms van de regio.  

Via Omroepwest.nl (desktop en mobile) en de 

Omroep West app is uw online campagne in te 

zetten:  

• Op diverse bannerposities

• Als pre-rolls voor de (nieuws)video’s

• Als underarticle video

Online adverteren bij Omroep West is:

• Direct uw doelgroep bereiken via targeting

• In een umfeld van betrouwbare informatie

Bereik direct uw doelgroep door middel van slimme online targeting

Online

Onze media-adviseurs helpen u graag met het maken van de juiste keuzes, zodat uw online 

uitgegeven euro ook weer door u wordt terugverdiend.

Bel nu 070 307 88 00 voor meer informatie. 

Bereikcijfers online (app & web)

Bezoeken    5.700.000 per  

    maand

  



TV West

TV West is niet meer weg te denken uit de regio. 

Met een naamsbekendheid van 95% weten de re-

giobewoners de zender goed te vinden. 

Op TV West kan uw commercial worden ingepast 

rondom goed bekeken programma’s met een kij-

kerspubliek dat goed aansluit bij uw doelgroep. 

Uw campagne op TV West is: 

• Zeer geschikt voor imagocampagnes

• Adverteren met hoge impact (beeld en geluid)

• Themagericht (aan te sluiten bij programma’s 

die bij uw product of doelgroep passen)

Bereik TV West

Weekbereik         615.000 unieke  

          kijkers per week

Uw televisiecampagne met een hoge impact op TV West

Meer weten over welke manier van adver-

teren het beste bij uw bedrijf en doelgroep 

past? 

Lees alles over de mogelijkheden op onze 

website: ga naar WestReclameAdvies.nl.

 18-30 jr         31-44 jr        45-59 jr     60-    man             
vrouw

hoog          midden        
laag  

Profiel gebruiker Omroep West      
 

                          Sexe         Leeftijd        Opleiding 

   

Online  58%      42%            27%        26%        18%      19%           44%       51%         5%       
 
TV West 54%      46%            20%        24%        28%      28%        38%       54%         8%  
   
Radio West 58%      42%           29%        23%        24%      23%        44%       50%         6% 

               

bron: Motivaction 2020



Radio West

Radio West is al sinds jaren de best beluisterde ra-

diozender van de regio. De hoge naamsbekend-

heid van 85% danken wij aan onze regionale 

betrokkenheid en aanbod van regionaal nieuws 

en sport.  

Uw campagne op 89.3 Radio West is: 

• Altijd hoorbaar voor of na het nieuws (mensen 

luisteren dan met extra interesse) 

• Geschikt voor zowel BtoB als BtoC

• Flexibel en doelgericht (luisteraars zappen niet)

• Uitermate geschikt voor naamsbekendheids en 

actiematige campagnes. 

Bereikcijfers Radio West

Weekbereik       140.000 unieke

        luisteraars per week

Uw actiematige campagnes plant u in op Radio West

Ook met de productie van uw uitingen helpen wij u graag. 

Bel nu 070 307 88 00 voor meer informatie of kijk op www.westproducties.nl 

bron: Motivaction 2020



Omroep West

Bereik uw doelgroep via de mediakanalen van Omroep West

Omroep West is de regionale omroep van het 

noordelijk deel van Zuid-Holland. 

Met de de Omroep West app, de website Om-

roepwest.nl, TV West incl. teletekst en Radio West 

bereikt Omroep West iedere maand ruim 2,8 mil-

joen mensen. 

West ReclameAdvies is een betrouwbare partner 

in uw marketingmix. De kwalitatieve content op 

de kanalen van Omroep West is een zeer geschikt 

umfeld om naamsbekendheid en merkbeleving van 

uw campagne op te zetten, zowel BtoC als BtoB. 

 

ZIEN
bewustwording

DENKEN
overwegen

DOEN
aankoop

HOUDEN VAN
loyaliteit

U KENT

UW PRODUCT/DIENST
OVERWEEGT

BIJ U KOOPT

TERUGKOMT EN
ERVARINGEN DEELT

ZORG DAT UW DOELGROEP: 

Ieder kanaal van Omroep West draagt bij aan 

de totaalbeleving van de campagne, waarbij de 

specifieke voordelen van elk afzonderlijk kanaal 

het beste worden benut. Met uw crossmediale 

mix aan uitingen bereikt u uw doelgroep via Om-

roep West doeltreffend en betaalbaar.    

West ReclameAdvies adviseert u graag over 

welke mediamix het meest doeltreffend is 

voor uw campagnedoel. Bel nu 070 307 88 00 

of kijk op WestReclameAdvies.nl.  

De marketingtrechter



Onze media-adviseurs helpen u graag met een succesvolle campagne

West ReclameAdvies

Laan van ’s-Gravenmade 2

2495 AJ Den Haag

Bel ons:   070 – 307 88 00

Mail ons:    reclame@omroepwest.nl

Bezoek ons online:  WestReclameAdvies.nl
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