Bereik je doelgroep!
Met adverteren

Radio Olympia vanaf 2014 online marktleider in
oud Nederlandstalig en piratenmuziek
Radio Olympia is een radiostation met meer dan 40 DJ’s met als doel het promoten, verspreiden en
ter instanthouding van Nederlandstalig-, streek-, piraten- en volksmuziek in de breedst mogelijke
zin van het woord.
Radio Olympia richt zich voornamelijk op de doelgroep die voorheen naar etherpiraten op FM
luisterden. Sinds 2007 is door het Commissariaat van de Media de ‘piratenmuziek’ aangemerkt als
plattelandscultuur, Radio Olympia vertegenwoordigt deze culturele stroming.
WAT IS RADIO OLYMPIA
Radio Olympia is een initiatief om samen met de bekende piraten van vroeger op een professionele
basis een radio station te vormen. Wij staan garant voor 100% piratenhits wat zorgt voor
herkenning bij de luisteraar. Radio Olympia is jaarlijks op diverse evenementen in de regio
vertegenwoordigd en ook zijn promotie uitzendingen vanuit uw bedrijf mogelijk.
DE CIJFERS
Doordat Radio Olympia een online platform is kunnen wij in tegenstelling tot andere radio stations
op FM als geen ander monitoren wie onze luisteraars zijn. De website van Radio Olympia wordt
gemiddeld 48.000 keer per maand bezocht. Er luisteren gemiddeld 90.000 luisteraars per maand
naar de muziek via onze internet stream en DAB+ frequenties (de opvolger van FM).
Daarnaast is Radio Olympia erg actief op Social Media, onder andere via een eigen Facebook pagina
waarop films van artiesten, berichten, nieuws en evenementen worden gemeld. De facebook pagina
heeft ca. 17.000 volgers en groeit iedere week met ca 400 volgers. Een bericht wordt gemiddeld
10.000 tot 200.000 keer bekeken en/of gedeeld en als een olievlek verspreidt over Social Media,
met een bereik tot 200.000+ Facebook gebruikers in een korte tijd.
HET LUISTERAARS PROFIEL
Onze luisteraars bevinden zich voornamelijk in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe,
Overijssel en Gelderland. 90% van onze luisteraars zijn man in de leeftijdscategorie 16 tot 56 jaar,
lager tot middelbaar opgeleid en verdienen hun salaris met de handen. Hierbij kunt u denken aan
beroepen in de sectoren bouw, agrarische bedrijven, transport en kleinmetaal.

www.olympia-radio.nl

