
Uw bedrijf binnenkort On-Air !



Grootste regionale commerciële
omroep van Nederland
 
Radio Decibel is de grootste regionale
commerciële omroep van Nederland.
Met een unieke muziekmix, die 
voornamelijk uit 90’s hits bestaat
gecombineerd met de hits van nu weten 
vele luisteraars ons station te vinden.



RADIO DECIBEL 90’S @ 9
 
Bij Decibel hoor je 24 uur per dag de leukste rewindhits uit de 90’s & 00’s. Maar iedere dag om 09 en 
21 uur doen wij daar nog een schepje bovenop. Dan hoor je de beste 90’s een uur lang. Terug naar de 
tijd van de YabbaDabbaDance cd’s, flippo’s en zure matten. Hits van 2 Unlimited tot de Spice Girls en 
van Captain Jack naar S club 7. In de avond (21.00) gaat daar nog eens een schepje bovenop in de 
‘Hard Edition‘. Denk daarbij aan artiesten zoals Paul Elstak, Charly Lownoise & Mental Theo, Dune, 
Nakatomi en Party Animals.



RADIO DECIBEL IS IN DE HELE
RANDSTAD TE ONTVANGEN:



ZENDERPROFIEL RADIO DECIBEL
JOIN THE MUSIC
 
Radio Decibel is de grootste regionale commerciële 
omroep van Nederland. Door onze unieke muziekmix, 
hits uit de jaren 90 gecombineerd met de (nieuwste) hits 
van nu, blijft Radio Decibel het favoriete station bij een 
groeiende groep luisteraars.



DOELGROEP COMMERCIEEL
 
Radio Decibel draait muziek voor iedereen! In de 
auto, op het werk, online of gewoon thuis. Iedereen 
tussen de 25 en 50 jaar kent en herkent de muziek 
die wij draaien.

Met twee regionale edities bepaalt u zelf waar uw 
commercial te horen is. Zo wordt uw reclamebudget
enkel besteed aan die mensen die u ook wilt enkel besteed aan die mensen die u ook wilt 
bereiken en profiteert u maximaal van het grote 
voordeel van Radio Decibel. Voor elk budget biedt 
Radio Decibel een passende en effectieve 
radiocampagne.



MEDIA ADVISEURS
 
Onze media-adviseurs zijn geen
“spotjesverkopers” maar echte
specialisten in hun vakgebied: 
radioreclame!

Wij denken in concepten: creatieve
oplossingen die meer rendement
genereren voor uw kostbare budget.genereren voor uw kostbare budget.
Naamsbekendheid vergroten, een
nieuw product lanceren of acties 
ondersteunen? Wij bespreken graag
samen met u wat voor 
radiocampagne het beste past bij 
de doelstelling.

Onze ervaren media-adviseurs zijnOnze ervaren media-adviseurs zijn
gespecialiseerd in het bedenken en
uitwerken van effectieve 
radiocampagnes. Wij zorgen ervoor
dat uw campagne opvalt en wordt
gehoord!
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