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FD Mediagroep
FD Mediagroep is het toonaangevende mediabedrijf
in het financieel-economische domein. Wij bieden 
ondernemers, bestuurders en zakelijke beslissers altijd 
en overal actuele, onafhankelijke en relevante content. 
Daarnaast verbinden we merken via innovatieve en 
effectieve oplossingen voor elke communicatiedoelstelling 
aan onze kwalitatief hoogwaardige doelgroepen.

 

 

BNR is het meest innovatieve, zakelijke audiobedrijf van 

Nederland. Wij bieden de zakelijke beslissers van vandaag en 

de leiders van morgen nieuws, achtergronden en verdieping: 

on air, online en on demand. 

Het FD biedt betrouwbare informatie, achtergronden en 

nieuwe perspectieven vanuit financieel-economisch oogpunt. 

Voor iedereen die de toekomst vorm wil geven.

FD Persoonlijk is hét weekendmagazine voor iedereen die van de 

mooie dingen in het leven houdt. Van kunst en cultuur tot mode 

of reizen: elke zaterdag een fraai vormgegeven en graag geziene 

bijlage bij het FD.

Listn is het onafhankelijke podcastplatform voor de zakelijke 

doelgroep. Hier wijzen de experts van FD en BNR professionals de 

weg, door uit alle mogelijke bronnen de allerbeste podcasts op 

financieel-economisch terrein te vinden, kiezen en delen.

Company.info biedt uitgebreide, relevante en betrouwbare 

inzichten vanuit data. Zodat professionals en bedrijven 

efficiënter en effectiever zijn in marketing, sales en compliance.
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Pensioen Pro is dé nieuws- en informatiebron voor de 

Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Hier vinden 

institutionele beleggers en pensioenprofessionals alle informatie 

die voor hen onmisbaar is.

Energeia is de meest geraadpleegde online nieuwsbron voor 

financieel-economische, politieke, juridische, sociale, technische 

en commerciële ontwikkelingen in de Nederlandse 

energiesector.

Impact investor verkent de investeerdersmarkt voor zowel 

institutionele als private beleggers. Onafhankelijk, vanuit 

Europees perspectief en met ervaren reporters in diverse landen.

ESB is al ruim honderd jaar de ideale informatiebron, voor wie 

wil begrijpen hoe de economie in elkaar steekt. Naast een 

economisch vakblad is ESB intussen ook online hét 

communicatieplatform voor economie en beleid. 

PropertyEuro is dé B2B-uitgever voor vastgoedprofessionals, die 

al sinds 2006 Europese overheden, projectontwikkelaars, beleg-

gers en adviseurs ondersteunt met research, events en publicaties.
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Tarieven en pakketten
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De transitie van radio naar audio is in 

volle gang. Inmiddels staat digitale 

beluistering garant voor de helft van 

alle luistertijd in het NLO en luistert 

meer dan de helft van alle 

Nederlanders naar podcasts.

On air, online èn on demand; elke 

week luisteren bijna een half miljoen 

mensen live BNR, de stream wordt 

bijna 1,5 miljoen keer per maand 

opgestart en elke maand worden

4 miljoen podcasts gedownload.

FD Mediagroep verbindt

adverteerders met de verschillende 

luistergroepen. Met een eenvoudige 

en transparante tariefstructuur voor 

alle mogelijkheden die audio te 

bieden heeft.

Marktindex
Voor 2023 geldt een variabele marktindex met een bandbreedte van 90-110. 
De marktindex wordt circa 6 weken voor aanvang van de desbetreffende maand 
op fdmg.nl gepubliceerd.

Bereiksindicatie
Voor een indicatie van de actuele bereiks- en downloadcijfers, zie fdmg.nl

Targeting
FD Mediagroep werkt voor radio met maandindices op basis van seizoenspatroon. 
Vermenigvuldig het tarief van jouw campagne met de index van de gekozen maand 
van uitzending.

Inkoopmogelijkheden
Direct of programmatic (guarantueed / preferred / PMP)

Pakket Tijdvak Index Tarief per seconde

Maximaal ma-zo 06-24 uur 65 € 8,38

Focus ma-vr 07-19 uur 100 € 12,89

Prime Time ma-vr 06-10 & 16-20 uur 130 € 16,76

Maximaal Analoog* ma-zo 06-24 uur € 6,70

Targeting specifieke inkoop 150 € 19,34

Kanaal en positie Merk CPM

Livestream RON BNR € 20

Livestream Pre-roll BNR € 30

Livestream Mid-roll BNR € 15

Podcast en Livestream RON FDMG € 45

Podcast - Pre-, mid- en post-roll FDMG € 60

Targeting Livestream Podcast Index

Tijd x x 110

Distributeur x 110

Contextueel x 125

Podcastselectie x 150

Digitale Audio

Kijk voor alle advertentievoorwaarden van FD Mediagroep op www.fdmg.nl

*Geeft geen garantie op uitzending van uw spot in de BNR Livestream.
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Een eigen campagne samenstellen
Met de basisprijs en onze pakketten 

verbinden wij adverteerders met 

verschillende doelgroepen. In een 

paar eenvoudige stappen bereken 

je de bruto kosten van jouw 

spotcampagne.

Berekening radio

Berekening digitale audio

Aantal spots

Aantal impressies Bruto mediawaarde

Bruto mediawaardePakkettarief

Kanaal en positie

Spotlengte

CPM

Maandindex

Targetingindex

Marktindex

Marktindex

x

x

x

x

=

=

x

x

x
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Dit onderzoek wordt 
aangeboden bij een digitale 
audio investering van 
minimaal € 15.000 op 
jaarbasis.

Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Brand Metrics
FD Mediagroep biedt in samenwerking met 
onderzoeksbureau Brand Metrics diepgaande inzichten in 
de effecten van audio advertising. Van merkbekendheid 
tot overweging en van voorkeur tot aankoopintentie:
wij analyseren voor adverteerders de totale brand lift én de 
bijdrage van iedere, afzonderlijke audiocomponent.

Bekendheid

Overweging

Voorkeur

Koop/actie intentie
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Sponsoring

In BNR’s Big Five gaan Diana Matroos en Art Rooijakkers dagelijks in 
gesprek met de hoofdrolspelers van de belangrijkste dossiers in Nederland. 
Van Europese defensie of klimaatbeleid tot eerlijke en betaalbare zorg: 
BNR belicht ieder verhaal van alle kanten, met deskundige gasten. Door dit 
programma een week lang te sponsoren, verbind je jouw merk aan een 
aansprekend en relevant thema.

BNR biedt heel veel meer mogelijkheden dan alleen een 
audiocampagne in commercialblokken of livestreams. 
Adverteerders kunnen zich als sponsor verbinden aan 
aansprekende programma’s, middels podcasts een 
relevant thema of domein claimen of hun deuren openen 
voor de unieke ervaring van een uitzending op locatie. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring, kun je contact opnemen met BNR Sales Support: 020-592 8585.

Op zoek naar een unieke live-ervaring? We komen graag met de mobiele 
BNR-studio langs! De populaire BNR-programma’s Zakendoen en The Friday 
Move met Wilfred Genée brengen met locatie-uitzendingen radio naar 
adverteerder of evenement. Daarmee biedt BNR topentertainment, unieke 
content en een uiterst exclusief netwerkevent.

IJzersterke programma’s als Zakendoen en BNR Mobility worden goed 
beluisterd op BNR én veelvuldig on demand teruggeluisterd. Met meer dan 
100 verschillende titels is BNR bovendien een grote speler op de podcast-
markt – en de #2 publisher in Nederland. Adverteerders kunnen zich voor 
langere tijd (kwartaal, half jaar of jaar) verbinden aan programma’s en 
podcasts en zo relevante thema’s claimen.
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BNR Original Podcast
Verbind jouw merk aan een bewezen 
succesvolle BNR-podcast. 

Sponsor minimaal 10 afleveringen, inclusief:

• kennissessie met redactie, incl. suggesties voor 
    thema’s of gasten
• distributie en hosting (BNR.nl, Spotify, Apple Podcasts, etc)
• pre-roll en host-read in elke aflevering
• multimediale promocampagne over alle kanalen en 
    socials van BNR en FD
• spots op BNR Nieuwsradio
• digital audio spots via BNR On Demand
• advertenties in Het Financieele Dagblad
• diverse online formaten op FD.nl en BNR.nl
• social (organisch)
• bruto mediawaarde promotiecampagne: ca. € 98.000
• evaluatie met podcast- en campagnedata

Investering BNR 

Original Podcast

Vanaf € 49.000
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BNR Special Podcast

Claim je domein en ontwikkel een journalistiek
onafhankelijke podcast met BNR.

Sponsor minimaal 10 afleveringen, inclusief:

• kennis- en formatsessie met redactie
• format, redactie, design, productie en host
• distributie en hosting (BNR.nl, Spotify, Apple Podcasts, etc)
• pre-roll en host-read in elke aflevering
• multimediale promocampagne over alle kanalen en socials  
    van BNR en FD
• spots op BNR Nieuwsradio
• digital audio spots via BNR On Demand
• advertenties in Het Financieele Dagblad
• diverse online formaten op FD.nl en BNR.nl
• social (organisch)
• bruto mediawaarde promotiecampagne: ca. € 140.000
• evaluatie met podcast- en campagnedata

Investering BNR 

Special Podcast

Vanaf € 70.000
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Spotproductie
BNR biedt adverteerders ruime 
ervaring en expertise bij het 
produceren van radiocommercials. 
Daarbij beschikken we over 
professionele studio’s, stemmen en 
begeleiding. Hiermee kunnen wij in 
korte tijd een kwalitatief hoogwaardige 
commercial produceren. Extra stem € 500,-

Repeat fee € 300,-

Tag-on € 250,-

Landelijke uitkoop € 400,-

Extra spotversie € 500,-

Landelijke uitkoop tag-on € 250,-

Copywriting € 500,-

Overige kosten

Kijk voor de voorwaarden op www.fdmg.nl

Audioproductie
(incl. studio, begeleiding en professionele stem)

€ 1.750,-



Contact:
salessupport@fdmediagroep.nl
020 592 8585       www.fdmg.nl


