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NON-PROFITSERVICE
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De Non-profit Service van de nlpo is vernieuwd en nu nog voordeliger.
Non-profit organisaties en ideële instellingen kunnen met de service vanaf
nu voor een vaste onkostenvergoeding van 250 euro een complete campagne
aanbieden aan de lokale publieke omroepen. Deze lokale omroepen
bestrijken met hun radio- en televisie-uitzendingen het hele land.

dichtbij en
betrokken
De Lokale Omroep Non-profit Service
(voorheen Redactie Service) biedt
non-profit organisaties en ideële
instellingen al 18 jaar de mogelijkheid
om campagne te voeren via lokale
omroepen. En dat is zeker het over
wegen waard, want hoewel de lokale
omroepen over het algemeen klein
schaliger van opzet zijn dan de
landelijke omroepen, hebben zij een
groot bereik binnen het Nederlandse
omroeplandschap.
Uit onderzoek is gebleken dat 34%
van de Nederlanders de afgelopen
7 dagen gebruik heeft gemaakt van
een lokale omroep in hun leef
omgeving. Gebruikers waarderen de
betrokkenheid van de lokale omroep
en het feit dat de content uit hun
eigen leefomgeving komt.

dienstenpakket
Wij verspreiden uw spot(s) onder de
aangesloten lokale omroepen, aan
gevuld met het aangeleverde uitzend
schema en eventuele bijlagen zoals
persinformatie. Om uw campagne
extra onder de aandacht te brengen is
het mogelijk om ook een digitale
banner aan te leveren. Uw non-profit
organisatie of ideële instelling krijgt
daarmee mogelijk ook aandacht op
de websites van de omroepen.
Binnen een week na aanlevering
worden de spots verstuurd aan de bij
de nlpo aangesloten omroepen. De
beschikbaarheid van de nieuwe
spot(s) en banner vermelden we ook
op nlpo.nl en in de eerstvolgende
editie van de digitale nieuwsbrief.

gebruik en
uitzendgarantie
Lokale omroepen zijn vrij in de keuze
om de spot(s) en banners te tonen.
Er wordt daarom geen uitzend
garantie gegeven. Maar omdat lokale
omroepen hun maatschappelijke taak
serieus nemen en andere maat
schappelijk betrokken organisaties
een warm hart toedragen wordt het
verstrekte materiaal goed door de
omroepen opgepakt.

tarieven
Per campagne kunnen er maximaal
vijf radiospots of televisiespots en
een banner worden aangeleverd.
Voorheen betaalde u voor de
aanlevering van dit pakket € 1.250,-.
Voor een campagne betaalt u nu:
€ 250,- (onkostenvergoeding).
De genoemde prijzen zijn exclusief
btw. Alle content voor de campagne
moet tegelijk worden verzonden.
Bij een nieuwe campagne of het
opnieuw aanleveren van de content
worden altijd opnieuw de handelings
kosten gerekend.
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aanleverspecificaties
audio:
wave, m4a of mp3 (minimaal 320kbs)
video:
In 16:9, minimaal sd, voorkeur in hd,
25fps. Aan te leveren in .mp4, avi of
.mov
banner:
Aanleveren in jpeg, png of gif
Aanlevering van bestanden kan via
e-mail of bijvoorbeeld WeTransfer.
De lengte van de spots is maximaal
40 seconden.

voorwaarden
Deze service is specifiek bedoeld
voor landelijk georiënteerde nonprofit organisaties en ideële
instellingen. Indien u aandacht wilt
voor een lokaal initiatief vragen wij u
om direct contact op te nemen met
de omroep(en) in uw streek. De nlpo
beoordeelt de aangeleverde content
op kwaliteit en representativiteit en
behoudt zich het recht om deelname
te weigeren.

zij gingen u voor
De opdrachtgever vrijwaart de nlpo
van auteursrechten of aanspraken
van derden. Wanneer aanlevering van
de spots niet volgens de aanlever
specificaties plaatsvindt wordt een
toeslag van 50 euro in rekening
gebracht voor het omzetten naar het
juiste bestandsformaat. Bij annulering
van de opdracht na ondertekening
van het opdrachtformulier wordt
50% van de onkostenvergoeding in
rekening gebracht. De afnemer
verplicht zich bij het aangaan van de
overeenkomst tot betaling binnen
een termijn van 30 dagen.

contact
Voor meer informatie kunt u terecht
op: nlpo.nl/nonprofit
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de nlpo via:
info@nlpo.nl of 035 - 820 03 83.

Een radio- of televisiespot mag
maximaal een jaar lang worden
uitgezonden. Als voor een radio- of
televisiespot muziek wordt gebruikt,
vermeld dan in de mail waarin de
opdrachtbevestiging verstuurd wordt
(i.v.m. mechanisch reproductie-recht)
de titel van het werk, de componist,
de tekstdichter, muziekuitgever en
uitvoerend kunstenaar.
t (035) 82 00 383 e info@nlpo.nl

i www.nlpo.nl

