“DE JONGEREN VAN NU
BEREIK JE DOOR TE
ADVERTEREN OP FUNX”
FUNXMEDIA.NL

FunX richt zich op jongeren (15-24 jaar) & jongvolwassenen (25-34 jaar) in 		
grootstedelijke gebieden in Nederland, met name in Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht.

OVER FUNX - FunX is de publieke zender voor jongeren in de
grote steden met actualiteiten, entertainment en muziek. De
muziek die FunX draait is vernieuwend op de Nederlandse radio.
Het station draait een aantrekkelijk muziekmix van onder andere
hiphop, R&B, dance, reggae, latin, arab en andere crossover stijlen uit Europa en andere delen van de wereld.
Het station is een belangrijke kweekvijver voor talent en doet
verslag van relevante festivals en evenementen in de grote steden. De doelgroep van FunX bestaat uit creatieve, trendsettende, urban jongeren die voorop lopen in de markt en steeds op
zoek zijn naar vernieuwing.
PROFIEL FUNX LUISTERAAR - FunX-luisteraars zijn cultureel
gezien zeer divers, maar hebben als groep ook veel gemeen.
Ze zijn jong en wonen, studeren of werken in de stad. Muziek is
een sterk verbindende factor, net als uitgaan, relaties en lifestyle.
Over serieuze onderwerpen zoals school, werk, politiek, cultuur,
nieuws, familie en religie geven ze graag hun mening. Doordat
de programmamakers een afspiegeling zijn van de doelgroep,
slaat een zender als FunX aan bij de stadsjongeren. De redactie
is dan ook bij uitstek jong, multicultureel en ‘stads’.
LUISTERAAR CENTRAAL - De luisteraar bestempelt FunX als
vriend. De FunX luisteraar heeft grote invloed op wat het station
draait en bespreekt. Dit doen zij door te stemmen op hits in de
XChart. FunX is ook supporter van talent van haar luisteraar. In
diverse shows vertellen zij over hun activiteiten, geven hun mening, leveren een inhoudelijke bijdragen aan discussies of krijgen
zij een podium om hun eigen muziek ten gehoren te brengen.

STADS - FunX zendt in de ether uit in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Op de vier stadsedities
is een combinatie van landelijke en regionale programma’s te
horen. Elke stad heeft haar eigen redactie waardoor in de programma’s en reportages onderwerpen uit de stad behandeld
worden met luisteraars uit de stad. Door deze regionale invulling
krijgt elke stadseditie haar eigen toon en sfeer en is de luisteraar
geïnformeerd over het laatste nieuws uit zijn of haar omgeving.
WEEKBEREIK - FunX is met een weekbereik van 22% het best
beluisterde lokale radiostation voor jongeren (15-24 jaar) en
jongvolwassenen (25-34 jaar) in de grote steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht (Motivaction, 2018).
SPECIFIEKE RADIOSTREAMS - Naast de stadsedities en FunX
NL heeft het station nog zes specifieke radiostreams. Liefhebbers van latin & caribbean, slow jamz, reggae, arab en dance
kunnen 24/7 naar hun favoriete muziek luisteren via specifieke
online radiostreams. Ook via de mobiele telefoon zijn alle FunX
edities overal te beluisteren via de gratis FunX Radio App.
ONLINE - De zender scoort hoog met gemiddeld een miljoen
unieke bezoekers per maand (comScore, juni 2017). Maandelijks
wordt FunX online meer dan ruim een miljoen keer beluisterd.
De meeste online luisteraars komen binnen via de homepage
van funx.nl. Eenmaal in de listen live player wordt er regelmatig gezapt naar één van de andere 11 beschikbare radiostreams.
Smartphone en tablets gebruikers kunnen ook naar de radiostreams luisteren via de gratis FunX-app. Op Social Media staat
FunX dagelijks in contact met haar doelgroep via Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat en YouTube.

LUISTERKANALEN - De jongerenzender is
te ontvangen via (digitale) kabel en in de vier
grote steden met lokale edities Amsterdam
96.1 fm, Rotterdam 91.8 fm, Den Haag 98.4 fm
en Utrecht 96.1 fm. Daarnaast is het station
te beluisteren via Digital Radio+, de website
FunX.nl en de FunX-app voor smartphones en
tablets.

De missie van FunX is om de stadsjongeren te bedienen
met professioneel gemaakte programma’s, een onderscheidend multicultureel ‘urban’ muziekformat en een
redactionele toon en sfeer, die de jongeren aanspreekt.
De kracht van FunX is dat jongeren zich gemakkelijk met
de zender kunnen identificeren. FunX draait hun muziek
en biedt een platform voor meningsuiting en dus
meningsvorming.
FunX benadrukt niet de verschillen, maar de overeenkomsten.

BEREIK

FUNX WEEKBEREIK

230K VOLGERS

20K VOLGERS

100K VOLGERS

440K VOLGERS
(Social Media: januari 2019)

TARIEVEN

SECONDETARIEF LOKAAL

LOKALE TARIEVEN PER EDITIE

TIJDVAK 07.00 - 24.00 UUR

MAANDAG T/M ZONDAG

AMSTERDAM

ROTTERDAM

€ 2,03

€ 1,90

DEN HAAG

vanaf € 500,-

€ 1,36

€ 1,49

SPOTPRODUCTIE
RADIOSPOT LANDELIJK

UTRECHT
*Excl. BTW

RADIOSPOT PER REGIO

AANLEVERSPECIFICATIES SPOT

* Reclameblokken op de hele uren, voor
het nieuws.
* Regionale campagnes zijn in de stadsregio in de ether en online te beluisteren.

TARIEVEN - SPOTPRODUCTIE

vanaf € 250,-

MEER INFO - SECONDETARIEF

*Excl. BTW
*Productieperiode 5 werkdagen

SPOTS:

AANLEVEREN ALS WAV 24 BIT 48 KHZ & MET EEN BUMA/STEMRA FORMULIER

ANNULERINGEN:

TOT 5 WERKDAGEN VOOR DE 1E UITZENDING: 25% ANNULERINGSKOSTEN

MEER INFO - SPOTPRODUCTIE
* FunX biedt je de mogelijkheid om gebruik
te maken van professionele spotproductie.
Prijzen voor productie van jouw radiospot
zijn all-inclusive; tekst, muziek en stem.
MEER INFO - AANLEVEREN
* Aanleveren: uiterlijk 2 werkdagen
voor aanvang van de campagne via
traffic@funx.nl.

BINNEN 5 WERKDAGEN VOOR DE 1E UITZENDING: 100% ANNULERINGSKOSTEN

Amsterdam 96.1 fm - Rotterdam 91.8 fm - Den Haag 98.4 fm - Utrecht 96.1 fm - Kabel, online, mobiel, Digital Radio +

ONLINE

TARIEVEN - ONLINE

RECTANGLE 336 x 280 px

LEADERBOARD 728 x 90 px

€ 500,- per week

€ 350,- per week

*Excl. BTW

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE
BANNERS:

JPEG, FLASH OF (ANIMATED) GIF, MAX 40 KB

AANLEVEREN: UITERLIJK 2 WERKDAGEN VOOR AANVANG VAN DE CAMPAGNE VIA: TRAFFIC@FUNX.NL

KORTINGEN RADIOSPOTS & ONLINE
1. CULTURELE INSTELLLINGEN KRIJGEN EEN KORTING VAN 25%

MEER INFO - AANLEVEREN
* Materiaal en instructies dienen uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de
campagne te worden aangeleverd via
traffic@funx.nl.
• De landingspagina van de advertentie dient in een nieuw venster geopend te worden • Bij de advertentie
dient een werkende doorclick URL
aangeleverd te worden • De banners
dienen aangeleverd te worden in een
JPEG of GIF bestand • De uiting dient
onderscheidend te zijn van de content
en van de sites waarop deze geplaatst
wordt • Banners die loops bevatten
welke de gebruikerservaring verstoren kunnen worden geweigerd • De
uiting moet volledig clickable zijn.

2. CHARITATIEVE INSTELLINGEN MET EEN CBF - KEUR KRIJGEN EEN KORTING VAN 50%

MEER INFORMATIE

Ga naar www.funxmedia.nl voor meer informatie over de zender, onze doelgroep en ons bereik.
Blijf op de hoogte van het laatste FunX nieuws en meld je aan voor de nieuwsbrief.
Voor een offerte op maat kun je contact opnemen via sales@funx.nl of 010 - 22 14 900.

Amsterdam 96.1 fm - Rotterdam 91.8 fm - Den Haag 98.4 fm - Utrecht 96.1 fm - Kabel, online, mobiel, Digital Radio +

BRANDING 1
13 weken
4 x per dag
5 dagen per week
15 seconden
260 spots totaal
€ 225,- per week

LOKALE PAKKETTEN
BRANDING 2
26 weken
4 x per dag
5 dagen per week
15 seconden
520 spots totaal
€ 190,- per week

BRANDING 3
52 weken
4 x per dag
5 dagen per week
15 seconden
1.040 spots totaal
€ 160,- per week

* Bovengenoemde prijzen zijn geldig in één regio naar keuze: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht
* Uitzendtijden: 07:00 - 24:00 uur
BELANGRIJK:
- Genoemde tarieven zijn excl. BTW en excl. productiekosten
- Op bovenstaande pakketten zijn eventuele (media) kortingen al in mindering gebracht
- Alle spots dienen binnen 52 weken uitgezonden te zijn
- Betaling vooraf
* Spotproductie is mogelijk vanaf €250,-

EVENT
PROMOTION
2 weken
6 x per dag
2 weken - 10 dagen
15 seconden
60 spots totaal
€ 800,* Landelijke event promotion op
aanvraag
* Uitzendtijden: 06:00 - 03:00 uur
BELANGRIJK:
- Genoemde tarieven zijn excl. BTW
en excl. productiekosten
- Betaling vooraf

SALESMANAGER - HERMEN JANSEN
T: 010 22 14 900 E: HERMEN@FUNX.NL
ACCOUNTMANAGER - FARAZ UL HAQ
T: 010 22 14 900 E: FARAZ@FUNX.NL

MEER INFORMATIE

Ga naar www.funxmedia.nl voor meer informatie over de
zender, onze doelgroep, het bereik en de algemene voorwaarden.

ACCOUNTMANAGER - MUSTAFA DOGAN
T: 010 22 14 900 E: MUSTAFA@FUNX.NL

Blijf op de hoogte van het laatste FunX nieuws en meld je
aan voor de nieuwsbrief. Volg FunX Media op Instagram,
Twitter, Facebook en LinkedIn.

ACCOUNTMANAGER - ANOUK VOOGT
T: 010 22 14 900 E: ANOUK@FUNX.NL

Voor een offerte op maat kun je contact opnemen via:
sales@funx.nl of 010 - 22 14 900.

ACCOUNTMANAGER - BEN ZEMERING
T: 010 22 14 900 E: BEN.ZEMERING@FUNX.NL
PLANNER & SALESSUPPORT - MARIJE VREUGDENHIL
T: 010 22 14 900 E: MARIJE@FUNX.NL
PLANNER - NADIA JAGER
T: 010 22 14 900 E: NADIA@FUNX.NL
MARKETING & COMMUNICATIE MANAGER - DEVIKA SLUISDOM
T: 010 22 14 900 E: DEVIKA@FUNX.NL

FUNXMEDIA.NL | SALES@FUNX.NL | 010 22 14 900
AMSTERDAM 96.1 FM ROTTERDAM 91.8 FM DEN HAAG 98.4 FM UTRECHT 96.1 FM
KABEL, ONLINE, MOBIEL & DIGITAL RADIO +

