
Tarieven 2020
Om je communicatiedoelen te realiseren kun je OOG-media op 
veel manieren inzetten. Hieronder een beknopt overzicht met 
de bijbehorende tarieven. Neem gerust contact met ons op voor 
aantrekkelijke pakketten of een offerte op maat.

TV-commercial
Full-video of animatie OOG avond-tv (17.30 – 09.00 uur),  
30 spots per dag.

Still-frame
OOG Dag-TV (9.00 – 17.30 uur), 30 spots per dag.

Radiocommercial
OOG Radio, 10 spots per dag.

Banner OOGtv.nl
3 locaties op een van de meest bekeken nieuwssites in  
Groningen.

Spotlengte 1 week 4 weken 13 weken

15 seconden €360,- €1260,- €3780,-

20 seconden €480,- €1680,- €5040,-

30 seconden €720,- €2520,- €7560,-

Spotlengte 1 week 4 weken 13 weken

15 seconden €105,- €360,- €1080,-

20 seconden €140,- €480,- €1440,-

30 seconden €210,- €720,- €2160,-

Spotlengte 1 week 4 weken 13 weken

8 seconden €140,- €480,- €1440,-

1 week 4 weken 13 weken

Top banner (700 x 90px) €90,- €310,- €930,-

Center banner (350 x 90px) €50,- €170,- €510,-

Article banner (250 x 250px) €90,- €310,- €930,-



Aanleverspecificaties

TV-commercial
Aanleveren in mp4-bestand met de codec H.264, bij voorkeur in 
HD. Let op dat de feitelijke spotlengte gelijk is aan de afgesproken 
spotlengte plus of min één seconde. NB: Als de spot korter is dan 
afgesproken volgt geen restitutie van uitzendkosten. Als de spot 
langer is kunnen meerkosten worden berekend.

Radiocommercial
Aanleveren in Wav-kwaliteit, 48 kHz 16 bit stereo. Let op dat de 
feitelijke spotlengte gelijk is aan de afgesproken spotlengte plus 
of min één seconde. NB: Als de spot korter is dan afgesproken 
volgt geen restitutie van uitzendkosten. Als de spot langer is 
kunnen meerkosten worden berekend.

Still frame
Bestandstype: jpeg of png. Minimaal 72dpi.  
Beeldschermformaat is 1920 x 1080px. 

Banner op oogtv.nl
Bestandstype: GIF met maximaal 3 plaatjes. Let op de standaard 
formaten: 700 x 90px (top banner), 350 x 90px (center banner 
homepage), 250 x 250px (article banner). Vergeet niet aan te 
geven naar welke URL – homepage of speciale landingspage - kan 
worden doorgelinkt.

Aanleveradres en -termijn
Voor alle media-uitingen geldt minimaal 48 uur voor eerste  
uitzending of plaatsing. Het emailadres is: reclame@oogtv.nl. 

Contact
Bezoekadres Kadijk 4, 9747 AT Groningen
Postadres Postbus 1316, 9701 BH Groningen
Telefoon 050-5717100
Advertenties reclame@oogtv.nl
Website www.oogtv.nl


