CROSS MEDIA
KNOKKE-HEIST

door KMO-INFO afdeling Knokke-Heist

.be
afdeling Knokke-Heist

De websites Kneistikrant, Kneistiradio,
hetzoute.com en Facebook Knokke-Heist zijn
in handen van KMO-INFO afdeling KnokkeHeist, de lokale middenstandsvereniging van
onze badstad. Naast de verdediging van de
belangen van de ondernemers van KnokkeHeist zorgt KMO-INFO ook voor de
commercialisering van het online-aanbod.
Als partner kunt u terecht op de websites van
de lokale digitale krant en radio van KnokkeHeist, die tot de sterkste mediawebsites van
Vlaanderen behoren en lokaal een zeer groot
bereik bieden. Onze lokale websites volgen alle
technologische hoogstandjes op de voet.

de digitale krant van Knokke-Heist,
de mogelijkheden in onze
dagelijkse krant!
Partnerbanner
- Eigen pagina op Kneistikrant
- Link naar website

KNEISTI

KRANT

enkel op
jaarbasis

Kolombanner
- Zichtbaar op elke bladzijde van de krant
- Link naar website

€80

Hoofdbanner
- Zichtbaar op elke bladzijde van de krant
- Link naar website

€20

Nieuwsbanner
- Zichtbaar onder een dagelijks nieuwsbericht
- Link naar website

€55

Look & Feel
De volledige krant in de look & feel van uw zaak
of event

per maand

per dag

per maand

enkel op
dagbasis

©

meer dan 9500 lezers per dag!

KNEISTI

KRANT

©

Actualiteit op een kwalitatieve en kritische manier
bevattelijk gemaakt voor een ruime lezersgroep.
Kneistikrant brengt dagelijks nieuws en maakt nieuws
en staat dicht bij de leefwereld van de inwoners,
tweede verblijvers en toeristen van Knokke-Heist.
Dagelijks een krant met een combinatie van lokaal
nieuws, sport en cultuur. Onze nieuws website brengt
24/7 nieuws en sport, maar ook entertainment is een
belangrijke focus.
Kneistikrant is een lokaal nieuwsmerk waarmee u een
publiek van alle sociale groepen en leeftijden bereikt.
De lezers zijn erg gevoelig voor lokaal nieuws, facts,
acties en kortingen. Met ruim 9500 (waaronder meer
dan 6500 abonnees) lezers per dag zijn we percentueel
de meest gelezen lokale digitale krant.

Wij maken het NIEUWS!

is alomtegenwoordig
Via een radiocampagne bereikt
u de consument de hele dag
door, op plaatsen en momenten
waar geen ander medium dat
kan.
is betaalbaar
Met een beperkt productie- en
mediabudget kunt u met een
radiocampagne sterke
resultaten boeken.

©

RADIO
Met Kneistiradio, de
lokale omroep van
Knokke-Heist kan u in
een mum van tijd
massaal veel mensen
bereiken. Om zo
doeltreffend te zijn, is
het een buitengewoon
betaalbaar
reclamemedium.
Hieronder ontdekt u
nog vele andere
voordelen van radio en
radioreclame. Er valt
een heleboel over
radioreclame te
zeggen. Wij zetten de
belangrijkste troeven
voor u op een rij.

barst van de creatieve
mogelijkheden
Radio spreekt tot de
verbeelding. Met een
eenvoudige radiospot kunt u
een heel universum creëren.
Zonder dure fotoshoots of
opnames op een exotische
bestemming, zonder hele crews
medewerkers of acteurs.
is selectief
Radioreclame bereikt wekelijks
maar liefst 93% van alle
Vlamingen en is toch heel
selectief. Kneistiradio heeft een
specifieke doelgroep met een
eigen leefwereld, waardoor u
met uw radiocampagne
doelgroepgericht te werk kunt
gaan.

105.1fm

KNEISTI

is snel
Kenmerkend voor radio is dat
het een buitengewoon flexibel
medium is, dat altijd op en top
actueel is. Radiospots zijn in no
time gereserveerd en ingeblikt.
Bovendien werkt radio met heel
korte aanleverings-termijnen.
Met een radiocampagne kunt u
dan ook perfect inspelen op
actuele promoties of acties.

de lokale omroep van Knokke-Heist

is dynamisch
Radio is jong en verfrissend. Het medium biedt een
ontspannende context, waardoor de luisteraar makkelijker
openstaat voor uw boodschap.
beïnvloedt de aankoopbeslissing
Radio is vaak het laatste medium dat uw (potentiële) klanten
horen voor ze de winkel binnengaan. Zopas nog op de radio,
straks in het winkelkarretje?
is doelgericht
Radioluisteraars zijn geen zappers. Ook tijdens het reclameblok
blijven ze trouw bij hun zender. De kans dat uw
reclameboodschap aankomt is m.a.w. bijzonder groot.
Bovendien heeft het medium radio het hele jaar door een stabiel
bereik.
is toekomstgericht
Radio is een traditioneel medium dat de recente technologische
ontwikkelingen opvallend goed integreert. Radio in Knokke-Heist
ontpopt zich meer en meer als een crossmediaal platform in
combinatie met de digitale krant van Knokke-Heist.
doet de naambekendheid toenemen
Een radiocampagne helpt u uw merk te lanceren, uw merkimago
op te bouwen en uw naambekendheid te behouden. Een
herkenbaar concept kan wonderen doen.
biedt een hoge direct response
Kneistiradio heeft de fantastische eigenschap snel respons uit te
lokken. Het volstaat in uw radiospot een telefoonnummer en uw
website te vermelden, om in korte tijd een enorme traffic te
genereren.
raakt de luisteraar
Luisteraars zijn bijzonder gehecht aan hun zender. Die hechte
band en het intieme en lokale karakter van Kneistiradio komen
uw reclameboodschap ten goede. Luisteraars voelen zich
immers persoonlijk aangesproken.
is betrouwbaar
Kneistiradio wordt door luisteraars beschouwd als een uiterst
betrouwbaar medium. De kwaliteit van onze uitzendingen maakt
dat uw reclameboodschap extra vertrouwen wekt.
is duurzaam
Kneistiradio is het medium met de laagste ecologische
voetafdruk.

105.1 fm

Radio ook via de website
De website van Kneistiradio is een vaak bezochte site voor
iedereen die op zoek is naar events in Knokke-Heist. De site
brengt dagelijks het echte verhaal van BV's en andere vaak
internationaal bekende mensen en staat dicht bij de luisteraars van de lokale omroep.
Het site straalt emotie en betrokkenheid uit en brengt entertainment, inhoud die sterk
gesmaakt wordt door de lezers en luisteraars.

Tarieven
PRIJS

Omschrijving

€ 80

5 radiospots per dag 1 maand lang

€ 120

10 radiospots per dag 1 maand lang

€ 150

15 radiospots per dag 1 maand lang

Partner

Sponsor van het nieuws, rubriek of een programma

Reclamespot zelf aan te leveren of via productiehuis (€100)
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Britney
ook te beluisteren in Brugge, Sluis, Blankenberge
Damme, Wenduine, Bredene, Maldegem

Hetzoute.com is hét praktische
digitale magazine bij uitstek. Alle
domeinen van het 'betere'
dagelijkse leven komen aan bod:
mode, wonen, reizen, … maar er
is vooral veel aandacht voor
gezondheid, lekker eten, mooie
wagens, glamour events,
beweging en nieuwe trends.

hetzoute.com
Partnerbanner
- Eigen pagina op hetzoute.com
- Link naar website

enkel op
jaarbasis

Kolombanner
- Zichtbaar op elke bladzijde van het magazine
- Link naar website

€90

Hoofdbanner
- Zichtbaar op elke bladzijde van het magazine
- Link naar website

€99

Nieuwsbanner
- Zichtbaar onder een wekelijks nieuwsbericht
- Link naar website

€60

Look & Feel
Het magazine in de look & feel van uw zaak
of event

per maand

per week

per maand

enkel op
dagbasis

Die expertise haalt hetzoute.com
ook bij externe partners die stuk
voor stuk professionals zijn in
hun vakgebied en garant staan
voor betrouwbare informatie.
Wekelijks biedt hetzoute.com
een unieke inkijk aan bijzonder
kapitaalkrachtige lezers. Een
opportuniteit voor toekomstige
partners van hetzoute.com om
een koopkrachtig lezerspubliek
te bereiken rond een goed
luxueus en glamourvol leven.

KNOKKE-HEIST
Bij adverteren wordt heel vaak gedacht aan radio en advertenties. De mogelijkheid om
gericht te adverteren via publireportages op Facebook Knokke-Heist wordt nog niet zo
vaak meegenomen in de marketingmix. Dat is erg opmerkelijk omdat juist de
mogelijkheden hier eindeloos zijn. Nog nooit kon je zo gericht adverteren als via
sociale media en met name Facebook Knokke-Heist.
Een grote foto met een knallende slogan lijkt op het eerste gezicht misschien
efficiënter. Maar de moderne consument laat zich niet meer zomaar overhalen met
een leuke advertentie.
Potentiële klanten in Knokke-Heist
moet u ook kunnen overtuigen met
stevige argumenten. En dat is net iets
gemakkelijker in een publireportage,
dan in een oneliner. Dit kan nu ook via
Facebook Knokke-Heist een besloten
groep met nu al meer dan 3000 leden.
(inwoners en tweede verblijvers)
info: knokke-heist@kmo-info.be

.be
Middenstandsvereniging afdeling Knokke-Heist

Bakboord 11 te 8300 Knokke-Heist - knokke-heist@kmo-info.be

