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AANTAL POD- VODCASTS

WEBSITE ADVERTENTIE

PODCAST ADVERTENTIE

IN PODCAST BEELDSCHERM 

NATIVE ADVERTISING 8 min

PODCAST OP UW LOCATIE

LOCATIE VIDEO max. 30 sec.

+DRONE BEELDEN TOTAAL 1 min.

CALL-TO-ACTION BUTTON

LIVE STREAMING
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1 PODCAST

2/8 PODCAST

IN OVERLEG
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LOCATION PARTNER EN EVENT CAST
Eten en drank voorzien voor 6 personen

gedurende de opname en 1 uur voor en na.

PARTNERSHIPS

2X

In Skum en Zwjèt
Een Pod- VODcast ter promotie van de sport in West-Vlaanderen. 
Maandelijks worden er een drietal mensen uit de sport met wortels 
in West-Vlaanderen uitgenodigd die hun verhaal komen vertellen.
Een vrolijke kwinkslag, humor, anekdotes en emotie in ”gekuist” 
Westvlaams zijn nooit ver weg. De beelden zijn ook ten zien op You-
Tube of zelfs bij events of speciale gelegenheden via livestream. 
De Pod- VODcast maakt deel uit van de Non Profit organisatie 
WestCast vzw. De facturatie van partnerships komt dan ook vanuit 
onze vzw. 

Partner worden
Door partner te worden, zet u niet alleen uw eigen zaak of event in 
de kijker, u helpt er ook de lokale West-Vlaamse sport mee.
Iedere sporttak zal in de loop der tijd wel eens aan bod komen 
zodat de luisteraar kennis kan maken met hun club, federatie of 
sport. Hoe meer partners, hoe meer Podcasts we kunnen uitzen-
den. 

De sterktes van Pod- VODCAST
Kranten en magazines zit je al jaren in een dalende curve. De laatste 
jaren daalt de curve nog sneller door de opkomst van de Podcast.
Wees eerlijk, hoeveel mensen ziet u nog een krant of een magazine 
lezen? Als we kijken naar de min veertigers haast niemand meer.
Dit komt omdat Podcasts gratis zijn. Vooral het luisteren naar audio 
was altijd al de meest persoonlijke en intieme relatie met media. 
Dankzij vele technologieën die hoogstaande kwaliteit en luisterge-
mak bieden, krijgen we een ervaring waar we helemaal in opgaan. 
Dit zorgt van nature voor meer betrokkenheid en voor een grotere 
ontvankelijkheid van de inhoud.
Terwijl we andere dingen doen (autorijden, werken, sporten), 
kunnen we op diverse apparaten naar de de digitale audio 
luisteren. In tegenstelling tot sociale netwerken is het ook 
offline beluisterbaar of wanneer uw scherm uitvalt, kan je verder 

Nog een grote troef: U luistert of bekijkt een Pod- VODCAST wan-
neer en hoeveel u wil. Dit in tegenstelling tot een radioprogramma.
Uw reclame is ook veel gerichter en de ROI is danook een pak hoger, 
daar je weet op welk doelpubliek de Podcast gericht is. Bij een 
reclame bij een radio, krant of magazine heeft u daar totaal geen 
zicht op.

PARTNERSHIP BEGRIPPEN
Wanneer u ervoor kiest voor een DIAMOND partner te worden, krijgt 
u een jaarcontract en voorzien we min. 15 podcasts in het lopende 
de jaar. Zijn er dit meer hoeft u niets bij te betalen daar uw con-
tract loopt over 365 dagen. Wilt u ook eens een uitzending op uw 
locatie met een 30 sec basic video van uw zaak dan bereken we 
de meerprijs. Als Diamond partner krijgt u 1x NATIVE ADVERTISING,  
deze promotie voor uw bedrijf wordt naadloos verweven in de Pod- 
Vodcast zonder dat het de luisteraar stoort. U wordt uitgenodigd 
om zelf een woordje te zeggen over uw bedrijf en een aflevering die 
bij u past. Uw reclame wordt onderdeel van de podcast net zoals bij 
product placement. Het PODCAST BEELDSCHERM staat opgesteld 
bij elke postcast in het zicht van de camera zonder een storend 
element te zijn. Alle partners worden weergegeven per minuut met 
een max. van 8 op donkerblauwe achtergrond in onze huisstijl. Dus 
bij een podcast van een uur verschijnt uw reclame 7 of 8 keer of 
1/8. Bij 2/8 is dit dus 15 of 16 keer op een uur.  Bij een PODCAST 
ADVERTENTIE, vermelden we uw naam en website op onze pagina 
en op YouTube bij de omschrijving en aankondiging van de gasten.
VIDEOCONTENT is een visuele inleiding op de podcast waarbij we 
uw zaak in de kijker zetten. Eventueel kunt u uw uitstraling van uw  
event nog professioneler maken met drone beelden van uw zaak 
of event. Er verschijnt een subtiele Call-To-Action BUTTON tijdens 
de podcast op het scherm van het apparaat die je gebruikt, dit kan 
verwijzen naar een link website, artikel, etc... Wilt u met uw event 
live gaan via LIVE STREAMING, dat kan, u staat in voor een sterke 
internetverbinding en wij doen de rest. Natuurlijk zijn de opnames 
nadien ook te beluisteren en te bekijken.
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