Charitatieve
tarieven
2022

Charitatieve instellingen kunnen campagnes
bij Ad Alliance conform het reguliere beleid
en de inkoopmogelijkheden 2022 inkopen.
Daarnaast hebben charitatieve instellingen
de mogelijkheid om een aantal producten
tegen een speciaal tarief in te kopen.

Charitatieve Doelgroeppakketten
Bij onze Doelgroeppakketten bieden wij voor non-profit organisaties een speciaal laag basistarief van €378,waarop vervolgens onderstaande productindices van toepassing zijn. Daarnaast zijn de reguliere doelgroep-, maand-,
en marktindexen van toepassing die gelden voor de reguliere Doelgroeppakketten.
CHARITATIEVE
DOELGROEPPAKETTEN

CHARITATIEVE
PRODUCTINDEX

STURING

INDELING

MIN GRP’S

Chari Doelgroeppakket Plus

02:00-26:00 m.u.v.
RTL 4 en RTL 5
18:00-24:00

111

RTL 4, RTL 5 en een
selectie van passende
full audit zenders

15

Chari Doelgroeppakket

02:00-26:00

100

Een selectie van passende,
thematische full en light audit
zenders

15

Chari Doelgroeppakket Light

02:00-26:00

78

Een selectie van passende
light audit zenders

3

• Meer informatie over zenderinzet en doelgroepindices is op onze ratecard en website adalliance.nl te vinden.
• Primetime-sturing naar tijdvak bij Charitatieve Doelgroeppakketten is mogelijk. Hiervoor rekenen we een toeslag van 10%.

Charitatieve Kidspakketten
Charitatieve instellingen kunnen Kidspakketten de eerste drie maanden van 2022 tegen vaste tarieven inkopen.
Deze tarieven zijn inclusief product-, maand- en marktindex. De doelgroepindex, spotlengte-index en eventuele overige
indices zijn wel van toepassing. De inkoopmogelijkheden vanaf april worden later gepubliceerd.
CHARITATIEVE
KIDSPAKKETTEN
Chari Kidspakket

BASISPRIJS INCL. PRODUCT-, MAANDEN MARKTINDEX

STURING
02:00-26:00

Januari €60,- / februari €70,- / maart €85,-

INDELING
Een selectie van
passende kidszenders

Charitatief Online Video
Voor Online Video bieden wij onderstaande speciale CPM tarieven. De spotlengte- en overige op de tariefkaart vermelde
indices zijn van toepassing bij de inkoop van charitatief Online Video.
CHARITATIEF ONLINE VIDEO
CPM

RUN OF AD ALLIANCE

RUN OF KIDS

€17,-

€15,-

Voorwaarden charitatieve pakketten
• De charitatieve instelling dient te beschikken over een CBF-keurmerk.
• Campagnes ingekocht via een charitatief pakket tellen mee voor het totale commitment van de adverteerder.
• Ad Alliance heeft het recht om commercials te weigeren.
• Onder voorbehoud van beschikbaarheid advertentieruimte.
• Hierboven genoemde bedragen zijn netto en exclusief BTW.
• Op alle campagnes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,
deze zijn op onze website terug te vinden.

