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Wat is Kind.FM? 
 
Kind.FM is een online radiozender voor jonge kinderen en hun ouders. Het station zendt 
24 uur per dag kinderliedjes uit via internet. Er is bewust gekozen voor een laag 
commercieel karakter van de website. Kinderen kunnen er online spelletjes spelen en 
meedoen aan een kleurwedstrijd. De ouders kunnen bovendien op eenvoudige wijze een 
persoonlijk digitaal fotoalbum aanmaken dat gedeeld kan worden met familie en 
vrienden. En er worden momenteel nog veel meer leuke ideeën voor Kind.FM uitgewerkt. 
 
 
Waarom adverteren op Kind.FM? 
 
• Kind.FM heeft op dit ogenblik al gemiddeld 1.000 unieke bezoekers/luisteraars per 

dag. Door onze intensieve marketingcampagne groeit dit aantal dagelijks. 
 
• Bezoekers/luisteraars luisteren per website bezoek gemiddeld 20 minuten naar 

Kind.FM. Gedurende die 20 minuten zien zij een roterende reclameboodschap. 
 

• Kind.FM bedrijft actieve PR richting gedrukte en online media. Op 25 october 2004 is  
een persbericht verzonden via het ANP netwerk naar alle relevante landelijke media. 

 
• Kind.FM mag zich verheugen op een grote mediabelangstelling vanwege het unieke 

karakter. Nooit eerder was er een radiostation voor een zo specifieke doelgroep. 
 
• Kind.FM wordt gezien als een sympathiek initiatief en kweekt daardoor veel goodwill 

bij onze bezoekers/luisteraars.  
 
• Kind.FM is zichtbaar op vele op kinderen en ouders gerichte portals zoals: 

kinderen.pagina.nl, peuter.pagina.nl, webradio.pagina.nl, baby.pagina.nl, 
ouders.pagina.nl, rubrieken.com, etc. 

 
 
Op welke plaatsen kan ik adverteren? 
 
• De Homepage van Kind.FM: Deze plek is voorbehouden aan de Premium sponsor. 

Op dit moment is dat Kraamzorg Rotterdam. Een contract kan worden aangegaan 
voor een periode van tenminste 3 maanden. 

 
• De Radio Player pagina: Hier wordt een roulerende reeks van banners geplaatst. 

Deze banner (234x60 pixels) kan een link naar uw website bevatten. Het voordeel 
van adverteren op de playerpagina is dat de radiouitzending de internetgebruiker 
beweegt dit window langdurig “open” te houden. Immers zolang de uitzending wordt 
beluisterd is het venster actief. Dit houdt de bezoeker dus langdurig vast en verhoogt 
de doorklikrate.  

 
• Met een AudioCommercial: Als aanvulling op een banner kan in de uitzending van 

Kind.FM ook een audiocommercial worden geprogrammeerd. Hierdoor ontstaat een 
krachtig multimediaal communicatiemiddel. Bezoekers die doorklikken op uw banner 
blijven de radiostream gewoon horen en worden tijdens het bezoek aan uw website 
geconfronteerd met de audiocommercial van uw bedrijf! 
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Tarieven per 1 januari 2005 
 
Homepage Banner (vast) 
Kosten € 29,95 per dag 
Minimaal 3 maanden. 
 
RadioPlayer Banner (roterend) 
Kosten € 10,00 per dag 
Minimaal 3 maanden. 
 
Audiocommercial in radiouitzending 
Commercial 1 x per uur € 17,50 per dag, excl. € 500,00 eenmalige productiekosten. 
Minimaal 1 maand. 
 
(Alle genoemde prijzen zijn excl. 19% BTW.) 
 
 
Voor meer informatie:  
 
info@kind.fm  
 
of 
 
Kind.FM / PictureThis.tv 
Marco van der Ploeg 
Managing Partner 
Taxusstraat 20 
3061 HT Rotterdam 
Telefoon: 010-2121068 
GSM: 0653-680629 
E-mail: marco@picturethis.tv 
Web: www.picturethis.tv 
 
 
 


