
UW BEDRIJF 
BINNENKORT 

ON-AIR!

WWW.DECIBEL.NL



Het positieve gevoel uit de 90s afgewisseld 
met 00s en natuurlijk de hits van nu!

Met dit unieke en onderscheidende muziekformat 
bereikt Radio Decibel al jarenlang vele luisteraars in 

de belangrijkste doelgroepen en leeftijdscategorieën. 

Hierdoor is Radio Decibel uitgegroeid tot het grootste 
regionale commerciële radiostation van Nederland, 

te beluisteren via FM, DAB+, digitale kabel, decibel.nl, 
decibel app en de best bezochte online radioplatforms.

Met een gepresenteerde ochtend-/middagshow 
en overwegend nonstop muziek geeft Radio Decibel 

continu een positief gevoel zonder hinderlijke 
onderbrekingen. Het ideale radiostation in de auto of op 

de werkvloer waarbij je niet in slaap valt en steeds weer 
wordt verrast!

DE 90s 
ZIJN VAN 
ONS! 

WWW.DECIBEL.NL



Radio Decibel richt zich op een actieve, 
koopkrachtige doelgroep in de kernleeftijd 

25 tot 45 jaar. Onze luisteraars staan midden 
in het leven en genieten volop! 
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Radio Decibel is ook te beluisteren in de gehele randstad via DAB+ 
en in heel Nederland via digitale kabel, decibel.nl, decibel app en 

de best bezochte online radioplatforms.

98.3

98.0

98.0 97.3
97.6



Radioreclame wordt niet weg gezapt, omgeslagen, 
weg gescrold of over het hoofd gezien. Uw commercials op 

Radio Decibel krijgen dan ook altijd de maximale aandacht.

Vele marktonderzoeken hebben aangetoond dat radioreclame
 al decennia lang het perfecte medium is om ongedwongen 

nieuwe klanten te bereiken. Radio Decibel is al jaren een vertrouwd 
radiostation voor de luisteraars en dus de ideale manier om uw 

bedrijf of dienst opvallend onder de aandacht te brengen. 

Think global Act local
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Adverteer in de regio die voor u relevant is. 
Selecteer een specifiek gebied, voorkom ‘waste’ en creëer extra 

rendement uit uw budget. Kies uit onze edities Zuid-Holland of 
Noord-Holland of adverteer in beide regio’s en vergoot direct 

uw bereik.

Hoe maak je een radiocommercial?
Op basis van uw input zorgt ons salesteam samen met

 gerenommeerde audioproducenten voor een radiocommercial 
die perfect aansluit bij de doelstelling van uw campagne.



Naamsbekendheid vergroten, een nieuw 
product lanceren of acties ondersteunen?

Wij bespreken graag samen met u wat voor 
radiocampagne het beste past bij de doelstelling.

Onze ervaren media-adviseurs zijn gespecialiseerd
 in het bedenken en uitwerken van effectieve 

radiocampagnes. Wij zorgen ervoor dat uw 
campagne opvalt en wordt gehoord!

Meer resultaat voor uw kostbare budget.

LET’S DO 
BUSINESS!


