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160.000 kijkers
iedere dag opnieuw

Met dagelijks gemiddeld 160.000 kijkers behoort RTV tot de meest bekeken Vlaamse regionale
omroepen. Een bereik dat jaarlijks in stijgende lijn gaat.

I RTVals regionale omroep

Bereik 2016: +19,47%
in vergel ijking rnet berei k 201 5

Met dagelijks gemiddeld 160.000 kijkers behoort RlV tot de meest bekeken
Vlaamse regionale zenders. Een bereik dat jaarlijks in stijgende lijn gaat. Deze
bereikcijfers worden gemeten via de settopboxen van Proximus en Teleneten
zetten ons op de 2de plaats van de 10 regionale omroepen.

score waardering (bron: Vlaamse Overheid}
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Als regionale omroep staan we graag dicht bij ons publiek. Daarom is de
waardering van de kijkers van groot belang. Een meting, uitgevoerd door de
Vlaamse overheid, toont aan dat al onze programma's meer dan 7/10 scoren voor
kijkerswaardering. RTV was de enige regionale televisiezender met deze score.
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I Het nieuwe format

Reportages: een teel good reportage met smal! talk van de

We willen samen met de steden en gemeenten een verhaal
brengen via een vast programmakader met een aantal vastgelegde kapstokken. Zo weten de kijkers wat ze mogen verwachten.

Kalender: activiteiten als een familiefietstocht. een zoektocht, een

De invulling van dat kader kan variëren van gemeente tot
gemeente. In overleg met de programmamakers bepaalt u de
onderwerpen en legt u de accenten.
Gedurende 1 week brengen we de uitgekozen topics uit stad of
gemeente op het scherm.

bewoners van de gemeente.
concert op de kiosk ... (telkens 5)

BloemeUes: we zetten elke week iemand in de bloemetjes. Via
onze Facebaakpagina vragen we het publiek wie ze in de bloemetjes willen zetten en waarom.
WeeUes: vragen aan willekeurige voorbijgangers of ze bijvoorbeeld
weten hoe oud de watermolen in de gemeente is.
AIQewlsseld met anekdote: iemand die al eens iets leuks,
grappigs, speciaals, ontroerend heeft meegemaakt in de gemeente.
Ruimte voor aanvullingen en discussie is mogelijk.

I Wh at' s in it for you?
Uw stad of gemeente haalt 1 week (5 werkdagen) het scherm:

op een rijtje :

::van maandag tot en met vrijdag; uitzendtijd om 10.30 u.• 13.15 u. en de laatste
uitzending net voor ons avondnieuws RTV Vandaag om 17.45 u.

teel good programma op uw maat
eigen invull ing moge lijk

::alle reportages komen op de website van TV PWS. Zo kunnen jullie zelf verder
verspreiden via eigen sociale media.

trailers op RTV-avond

RTV-TV PLUS is meer dan televisie alleen. Online communicatie valt vandaag
de dag niet meer weg te denken. Momenteel telt onze Facebaakpagina bijna
20.000 volgers waar we elke maand 1.000 volgers bijtellen. De uitzendingen
worden via de facebaakpagina gepromoot.
Ten slotte plaatsen wij iedere week in onze nieuwsbrief een aankondiging voor de
programmatie van de volgende week. Elke vrijdag ontvangen ongeveer 10.000
mensen onze nieuwsbrief in hun inbox.

5 dagen visibiliteit, ook online
alle uitzendingen ook op tvplus.be
promotie via Facebook
vermelding in nieuwsbrief
(+/- 10.000 e-mails weke lijks)

Bent ugebeten door dit nieuwe concept? Onze media-adviseurs staan voor uklaar. Tel.: 014 5915 25 Mail: commercieel@rtv.be

