
Wat kan Peelstar FM voor u betekenen?
 
Bereik luisteraars in het Land van Cuijk
Peelstar FM biedt u de mogelijkheid uw product/bedrijf 
te promoten bij zijn luisteraars in de gemeente Sint 
Anthonis via de kabel en in de omliggende gemeenten 
via de ether op 94,0 FM. Peelstar FM biedt een gevarieerd 
programma met muziek en informatie waardoor het een 
breed publiek aan luisteraars trekt. 

Collectieve voordelen
Peelstar FM biedt gratis extra uitzendingen van uw  
reclamespot aan. Daarnaast wordt elke nieuwe adver-
teerder in de gelegenheid gesteld zijn product/bedrijf nog 
eens extra in de schijnwerpers te zetten in een interview. 

Neem contact op met Peelstar FM

Breestraat 1D  T: 0485-381777
5845 AX  Sint Anthonis E: info@peelstar.nl

                Of kijk op www.peelstar.nl

Wat kan TV Land van Cuijk voor u betekenen?
 
Gezien worden door het hele Land van Cuijk
TV Land van Cuijk is te ontvangen op meer dan 30.000 
aansluitingen. TV Land van Cuijk werkt elke dag  
enthousiast aan haar programmering. Sluit aan bij ons 
regionaal nieuws en programmering en bereik doeltref-
fend en effectief uw regionale doelgroep!

Collectieve voordelen 
Een grafische advertentie of commercial voorafgaand 
aan de uitzending, in de spotlight staan tijdens een 
programma, adverteren in onze reclameblokken of een 
videonieuwsbrief. De mogelijkheden zijn groot en u kiest 
precies wat bij uw bedrijf past.  
 
Neem contact op met Gerda of Willeke

De Raetsingel 1  T: 0485-575039
5831 KC Boxmeer  E: sales@tvlandvancuijk.nl

                Of kijk op www.tvlandvancuijk.nl

Wat kan Maatwerk Media voor u betekenen?
 
Online gevonden worden in het Land van Cuijk
Promoot uw organisatie op een of meerdere bezoek- 
websites naar keuze met uw bedrijfsprofielpagina, 
inclusief logo, bedrijsfomschrijving, foto’s, video en meer. 
Daarnaast kunt u wekelijks adverteren (uw adverten-
ties verschijnen op de voorpagina), én bent u ook direct 
vindbaar in Google.

Collectieve voordelen
Maak gebruik van een van de vele collectieve voordelen 
van de bezoek-websites. Wordt lid en maak naast uw  
profielpagina ook gebruik van alle collectieve voordelen, 
als korting op afvalcontainers, BHV-cursussen en energie. 
 
Neem contact op met Maatwerk Media

Rijkevoortsedijk 27  T: 0485-372882
5447 BD Rijkevoort  E: info@maatwerkmedia.nl

                Of kijk op www.bezoeklandvancuijk.nl

Bereik Land van Cuijk door te adverteren via Radio, Televisie en Internet

Bereik een breed publiek in de regio Land van Cuijk via ons reclame collectief. Met de juiste combinatie van elkaar versterkende  
mediakanalen (radio, televisie en internet) haalt u direct een groot bereik en rendement. Wij bieden adverteerders de ideale mediamix 
voor uw campagne, waarmee uw doelgroep en communicatiedoelstellingen optimaal worden bereikt in de regio Land van Cuijk.

Bereik een breed publiek in Land van Cuijk via:

Radio   /   Televisie   /  Internet
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