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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



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


