
Video is hot! Bewegende beelden grijpen meteen onze aandacht. 
Video voelt vertrouwd, het benadert de manier waarop wij de 
wereld om ons heen waarnemen. Als adverteerder maak je daar 
natuurlijk slim gebruik van. Bovendien heb je direct profijt van de 
extra aandacht die jouw videocampagne krijgt. Het effect is maar 
liefst 3 maal hoger dan bij een ‘statische’ online campagne!      
 
Overtuig ook jouw klanten met een opvallende videobanner. Een 
videocampagne wordt snel gezien op onze betrouwbare nieuwssites 
en populaire apps. In combinatie met een ruime inzet van jouw video 
op televisie, kan niemand meer om je heen. Want … ‘eenmaal gezien 
op tv, tel je voor altijd mee!’ 
 
Combineer jouw videoboodschap  
op tv en online
Met gratis productie van jouw video!

•  Inclusief productie van jouw videobanner en tv-commercial 
• Hoge klikratio voor jouw online campagne
• 300.000 weergaven van jouw videobanner
• 480 tv-spots; 20 uitzenddagen met elk uur een spot 

HAAL MEER UIT JE REGIO!HAAL MEER UIT JE REGIO!HAAL MEER UIT JE REGIO!

www.funha.nl

Jouw videocampagne maakt blijvend indruk

€ 3795,-

€ 2995,-

€ 3795,-

€ 3795,-



Actievoorwaarden
Op ons videopakket zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing:
- Tarieven zijn gebaseerd op een 15 seconden televisiecommercial en videobanner
-  De producties zijn uitsluitend bedoeld voor inzet bij onze vier omroepen
-  De online videobanner (formaat 300x250) wordt getoond op website en apps
-  Genoemde tarieven zijn inclusief productie (t.w.v. max. € 800,-) van de regionale 

grafische tv-commercial + videobanner en exclusief btw
-  Op deze actie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
-  Elke afwijking op deze voorwaarden valt buiten deze actie en wordt, na overleg, 

doorberekend
-  Aan dit videopakket kunnen geen rechten worden ontleend voor de toekomst  

of voor afwijkende budgetten dan wel periode(s)

www.funha.nl

adverteren@nhmedia.nl   
088 8 505 505 

adverteren@at5.nl  
088 8 505 505

reclame@omroepflevoland.nl 
030 8500 700

reclame@rtvutrecht.nl  
030 8500 700


