
  
 

UITZONDERLIJKE ZOMERSPECIAL VAN STER & CULTUUR  
 
Voor de maand augustus bieden wij een televisiepakket aan ter waarde van ruim € 7.700,- voor € 5.500,-. 

Je krijgt met dit pakket een landelijke televisiecampagne van 25 GRP’s*. Zo bereik je binnen een week ruim 

2,4 miljoen contacten in de doelgroep 25 – 67 jaar. 

 

Dit speciale aanbod bestaat uit: 

  

- 25 GRP’s* die binnen 1 week worden uitgeleverd in de maand augustus.   

- De productie van een televisiecommercial met een spotlengte van 10 seconden. 

- De stemacteur wordt door Ster & Cultuur geselecteerd. 

- Een door Ster & Cultuur opgesteld uitzendschema rond culturele programmering. 

- De commercial wordt kosteloos doorgeplaatst op ons social media platform Ster & Cultuurladder. 

 

Het aanbod geldt in de maand augustus 2020 en is toegankelijk voor iedere organisatie die een voorstelling, 

boek, festival, tentoonstelling, film of ander cultureel product of evenement aanbiedt.  

 

Mocht je gebruik willen maken van dit aanbod, neem dan contact op via info@cultuurenzovoort.nl en wij 

helpen je met veel plezier verder. Ook wensen die buiten dit pakket vallen, zullen wij voorzien van een mooi 

zomeraanbod.  

 

* Eén GRP is 1% kijkdichtheid binnen de doelgroep 25 – 67 jaar die in totaal circa 10 miljoen mensen groot is.  

    Het afgegeven aantal GRP’s wordt gegarandeerd en gemonitord; het aantal uitzendingen kan daarom variëren. 
 

 

VOORBEELD TELEVISIE UITZENDSCHEMA  
 

UITZENDSCHEMA AUGUSTUS  – op basis van 25 GRP’s met een commercial van 10 seconden 

Zender Dag Tijd Programma voor Programma na 

NPO 1 Ma 18:14 NOS Journaal EenVandaag 

NPO 1 Ma 18:55 Ik zie, ik zie De Hit Kwis 

NPO 2 Di 20:30 Verborgen Verleden De Slimste Mens  

NPO 2 Di 22:00 Nieuwsuur De Windsors  

NPO 1 Wo 19:52 NOS Sail NOS Journaal 

NPO 3 Wo 20:59 Het beste van… NTR: Duran Duran 

NPO 2 Do 22:00 Nieuwsuur Das Boot 

NPO 1 Do 23:15 Op1 NOS Journaal 

NPO 2 Vr 21:21 Nu te Zien! Years and Years 

NPO 1 Vr 22:14 Op Vrijdag   Op1 

NPO 2 Za 19:13 Binnenstebuiten De Verandering 

NPO 2 Za 21:26 Bep Rietveld Nieuwsuur 

NPO 2 Zo 19:00 Uitmarkt The Restless Years 

NPO 2 Zo 20:12 2Doc VPRO: Zomergasten 

       25 GRP’s (25-67 jaar)* 

 
 

 

Ster & Cultuur is voor de culturele sector een unieke manier 

om voordelig te adverteren bij de NPO. De herkenbare 

blokken hebben een groot bereik bij het voor de culturele 

sector relevante publiek, binnen een kwalitatief umfeld.  

Ster & Cultuur heeft een aantrekkelijk aanbod op televisie, 

radio en online en is te boeken via Cultuur Enzovoort. 

 
 

 Uitstekend bereik bij het culturele publiek 
 Relevante selectie van kwalitatieve NPO programma's 
 Aantrekkelijk aanbod op televisie, radio en online  
 Volledige service voor planning, productie en afhandeling 
 Voordelig cultureel tarief met GRP-garantie op TV 

mailto:info@cultuurenzovoort.nl

