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Summer is Music! 

StuBru viert vakantie in eigen land en brengt 

de zomer door op Camping Belgica, een tijdelijke oase 

van goeie muziek en zomerse vibes. Elke avond serveren de 

beste dj’s er hun soundtrack bij de ondergaande zon. 

Live vanop een afgelegen, idyllische locatie in Vlaanderen. 

Op 21 juni vieren Stijn Van de Voorde & Thibault Christiaensen 

de start van de zomer & spelen 5 uur lang zomerse 

gitaarplaten onder het motto: 

Feel Good Hits of the Summer. 

Stijn van de Voorde brengt bovendien deze 

zomer een podcastreeks over 

50 jaar festivals in Vlaanderen.

Meer weten over het profiel van StuBru? 

https://www.var.be/nl/vrt-radiozenders-gedetailleerde-merkfiches?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=stubru%20pdf
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MNM zet volop in op 

muziek en staycations. 

MNM blijft met zijn programmatie én 

partnerships, met o.a. het drive-in festival BeatPark, 

connectie maken met zijn luisteraars en surfers, 

want ze zijn er meer dan ooit tijdens de vakantie. 

Yoren presenteert de ochtend, Alexandra vrijdag-en 

zaterdagavond en Lotte zondagavond. 

Er is ook een dagelijkse middagafspraak met Summerboost. 

In augustus zet de zender met Start to dj zich, 

ditmaal vanuit zijn kot, in op de jaarlijkse 

zoektocht naar dj-talent.

Meer weten over het profiel van MNM? 

https://www.var.be/nl/vrt-radiozenders-gedetailleerde-merkfiches?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=mnm%20pdf
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Radio 2 belooft Zot Veel Zomer 

in Vlaanderen. Kim Debrie houdt elke 

ochtend de vinger aan de pols van alles wat 

beweegt in Vlaanderen. Haar Radio 2 lady bikers 

verkennen de fijnste fietsroutes en (her)ontdekken 

Vlaanderen Vakantieland. Op zaterdagochtend kijkt 

Siska Schoeters op een eigenzinnige manier naar de zomer in 

‘Wat een zomer’. Op 11 juli is er de Bene Bene Top 100 

met de populairse hits aller tijden van bij ons.  

De ‘moeder aller festivals’ wordt geëerd met een 

T/W-special het eerste weekend van juli. Radio 2 Zomerhit 

gaat dit jaar door zonder live-publiek maar mét veel 

interactie. De zomer wordt muzikaal afgesloten 

met de Zomertop 500 waarin naar traditie 

gestemd kan worden op de 

zonnigste klassiekers..

Meer weten over het profiel van Radio 2? 

https://www.var.be/nl/vrt-radiozenders-gedetailleerde-merkfiches?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=radio%202%20pdf
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Geen Tour de France of 

Olympische spelen dit jaar. 

Radio 1 trekt deze zomer in de namiddag 

de kaart van muziek. Ilse Liebens is terug met 

La La Liebens en na een portie duiding bij de actualiteit 

levert het nieuwe magazine Aperitivo zowel de soundtrack 

als de gespreksstof bij je aperitief ‘s avonds. 

Op zaterdag komt Annemie Peeters twee uur lang met een 

interessante figuur tot rust in De Boshut. 

En Trans-Europa Express brengt unieke verhalen over 

muzikale helden uit Europese hitlijsten. 

Half augustus start het nieuwe voetbalseizoen 

en dat volgt Sporza op de voet.  

Meer weten over het profiel van Radio 1? 

https://www.var.be/nl/vrt-radiozenders-gedetailleerde-merkfiches?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=radio%201%20pdf
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Karl Vannieuwkerke is je 

host in Vive la vie, een nieuwe talkshow op een 

bijzondere plek in Vlaanderen. De dagelijkse zomerquiz 

Switch met Adriaan Van Den Hoof belooft veel amusement 

en ook De Stoel zal weer heel Vlaanderen rondgaan. 

In het familieprogramma De Blacklist maakt Tom Waes 

onmogelijke wensen van kinderen en jongeren waar, zoals 

een gebouw laten ontploffen of een levensgroot peperkoeken 

huis bouwen. De afleveringen uit de populaire 

Iedereen Beroemd-rubrieken Op Kot en Dwars door Oceänie 

worden deze zomer apart uitgezonden. Zo kan iedereen 

opnieuw meeleven met de 9 kotstudenten en 

de fietstochten van reporter Wouter Deboot 

die dwars door het continent fietst.  
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Tijdens de vakantiemaanden 

zet Canvas naast een aantal nieuwe titels 

ook een bloemlezing van straffe programma’s van 

de voorbije jaren in de etalage. Er is voor elk wat wils: 

van Kinderen van de kolonie tot Belpop Classics, 

van misdaadseries als Fearless tot Strafpleiters, 

cultuurhistorische documentaires over verdwenen steden en 

natuurreeksen als Blue Planet en Seven Worlds, One Planet, 

muziekfilms en roadmovies, avontuur en exploratie, topfictie als 

Big Little Lies en filmklassiekers in Cinema Canvas. Al dat moois 

is ook te bekijken op canvas.be via VRT NU, dat bovendien 

nog een ruim extra-aanbod in petto heeft. Niet alleen 

voor ‘staycationers’, maar ook voor wie deze 

zomer toch zijn kot verlaat, want 

canvas.be is er altijd en overal. 
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ADVERTEREN

DE KRACHT 
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CREATIEVE
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MOGELIJKHEDEN
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Openbare omroepen zijn 

bakens van vertrouwen. 

Het EU rapport Trust in 

Media (gebundeld door 

de EBU) peilt naar het 

vertrouwen in radio, tv, 

kranten, internet en social 

media. In april 2020 

verscheen een nieuwe 

publicatie waaruit blijkt 

dat radio en tv nog steeds 

op de eerste plaats staan.

Lees het volledige 

rapport.

Studies tonen aan dat 

het, net in onzekere 

tijden, belangrijk is om 

in contact te blijven met 

je doelgroep. Merken die 

afwezig blijven, verliezen 

relevatie. Link je merk aan 

de grote communities 

van de betrouwbare VRT-

initiatieven en versterk 

je merkpositie ook in de 

zomer. 

25% van de Vlamingen 

luistert meer naar de 

radio sinds de start van de 

coronacrisis. Radio speelt 

volgens dit onderzoek niet 

enkel een belangrijke rol 

bij het informeren, het 

geeft ons ook de nodige 

zuurstof en ontspanning.

(VRT-onderzoek, 20-24 maart, 
15+, n=1.378) 

De kracht van radio 

als businessbooster 

is al eerder bewezen. 

Spotalytics bewees recent 

nog een gemiddelde 

stijging van 28% in online 

traffic na radiocampagnes 

(onderzoek 2019-2020). 

Daarmee is radio bijzonder 

performant om promoties 

te communiceren. Maar 

eens te meer blijkt uit 

recent onderzoek dat 

radio ook sterk bijdraagt 

aan brandbuilding 

en - engagement. 

Meer info

Nu deze zomer meer 

Vlamingen vakantie 

in eigen land zullen 

doorbrengen, is het 

potentieel bereik van 

de radioluisterende 

Vlamingen is groter dan 

ooit. Als adverteerder kan 

je zoals altijd vertrouwen 

op de hoge bereikcijfers 

van de kwalitatieve 

VRT-merken.

DE KRACHT 
VAN VRT

https://www.ebu.ch/news/2020/04/new-report-shows-broadcast-media-is-most-trusted
https://www.ebu.ch/news/2020/04/new-report-shows-broadcast-media-is-most-trusted
https://www.ebu.ch/news/2020/04/new-report-shows-broadcast-media-is-most-trusted
https://www.var.be/nl/radio-als-brandbuilder
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TROEVEN VRT & VAR
Kwalitatieve VRT-programma’s zorgen voor een sterke context 

en betekenisvolle connecties. 

De sterke VRT-merken garanderen een breed bereik en scherpe targeting. 

Radio bewijst zijn kracht als traffic én brand builder.

Var blijft flexibel: vandaag geboekt is morgen on air.

DIVA-onderzoek brengt de resultaten van je campagne duidelijk in kaart.

Spotalytics meet de online impact van je tv- en radiocampagnes.

“Var is een zeer 

flexibele partner zowel op het 

gebied van proactief voorstellen 

formuleren, lopende campagnes 

verschuiven als het ultrasnel on air 

krijgen van boodschappen.”

Sara Buys, communicatiemedewerkster van de 
FOD Kanselarij Eerste Minister
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

Radio

Boodschappen van Algemeen Nut

Partneren met VRT-verhalen 

Display

Video 

Spotify

Podcasts



15

RADIO 2 X GAMMA
Gamma was er voor de 

klussende Vlaming. In 

twee thema-uitzendingen 

van De Madammen 

werden vragen over 

klussen beantwoord, 

radio2.be verlootte 

Gamma-waardebonnen.

RADIO 2 X UNIZO 
Radio 2 bracht een 

themaweek rond het 

nieuwe winkelen en haakte 

daarmee in op de UNIZO-

campagne ‘Winkelhieren’. 

De Madammen gingen in 

gesprek met handelaars 

en maakten live radio 

vanuit de winkelsteden.

STUBRU X JUPILER 
Om de Belgische artiesten 

een hart onder de riem 

te steken, lanceerde 

StuBru #ikluisterbelgisch. 

Festivalvriend Jupiler 

ondersteunde de virtuele 

concertavonden 360°.

CREATIEVE
PARTNERSHIPS

5X CREATIEF TIJDENS 
CORONA

RADIO 2 X 
STANDAARD 
BOEKHANDEL
Meer vrije tijd betekende 

meer leestijd. Anja Daems 

stelde boeken voor, 

Standaard Boekhandel 

signeerde telkens met een 

5”-audioboard. Online 

vielen er waardebonnen te 

winnen. 

STUBRU X PROXIMUS 
Nog een lockdowntrend: 

gamen. Gamelab is 

een nieuwe YouTube-

videoreeks die 

gamenieuws brengt in 

StuBru-stijl. Hét moment 

voor Proximus om zijn 

rol als gamingpartner te 

claimen.
Meer info over Creative 

Partnerships? 

Contacteer Sam Homblé

mailto:sam%40var.be?subject=
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ZOMERPROMO’S

(*)  Alleen cumuleerbaar met de sectorkorting en SuperSelexy
(**)   Alleen cumuleerbaar met SuperSelexy
(****)   Niet cumuleerbaar met sector- en frequentiekorting 

25% 

zomerkorting****

ACTIES 
REGIONALE
RECLAME 

JULI  (29/06 T.E.M. 31/07) 
ACTIES 

NATIONALE
RECLAME 

25%  
zomerkorting voor radiocampagnes 

vanaf € 32.500 bruto*

JULI – AUGUSTUS (01/07 T.E.M. 31/08)

50% 
zomerkorting voor radiocampagnes 

vanaf € 94.500 bruto en voor 
engagementsklanten**

Var blijft ook in uitdagende tijden merken matchen aan de juiste projecten. Dankzij de sterke 

VRT-merken breng je je boodschap in een brede en veilige omgeving en kan je connectie maken met een 

groot bereik. Naast advies en expertise kan je ook rekenen op uitzonderlijk commerciële voorwaarden.
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ZOMERPROMO’S

(*) Er geldt een minimumboeking van €10K.
(**) Niet cumuleerbaar met het Added Value aanbod

ACTIES 
SPOTIFY 

Added Value* 
De hoeveelheid aan Added Value is gebaseerd 
op de gemiddelde temperatuur van de week 

waarin je jouw campagne boekt, gemeten door 
RMI in Ukkel.

Vb.: de gemiddelde temperatuur in C° die week is 23°C, je krijgt 23% 

Added Value op uw campagne. 

JULI – AUGUSTUS (01/07 T.E.M. 31/08)

Early Bird*
Boek jouw septembercampagne voor 
eind juli en krijg 20% Added Value**



CONTACT
02 716 34 11 of var.be/contact

WEBSITE
var.be

ADRES
Tollaan 107, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

SOCIAL MEDIA
  company/var   varmediaregie   varmediaregie

https://www.var.be/nl/contact?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=contact%20pdf
https://www.var.be/nl?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=home%20pdf
https://www.linkedin.com/company/var?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=linkedin%20pdf
https://www.facebook.com/Varmediaregie/?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=facebook%20pdf
https://www.instagram.com/varmediaregie/?utm_source=marcom%20mail&utm_medium=email&utm_campaign=zomerbubbels&utm_content=instagram%20pdf

