Welkom bij je Gouden Radio, al sinds 2004!
FM Goud is met 54.470 regelmatige luisteraars de best beluisterde regionale radiozender in het
noorden en noordoosten van Limburg! Wij werden daarnaast ook meermaals verkozen tot de beste
radio van Limburg door de online radiokrant RadioVisie.
FM Goud zendt uit op zeven krachtige FM-frequenties en produceert vier verschillende edities,
maximaal gericht op het ontvangstgebied. Wat er ook gebeurt in de regio: FM Goud is er altijd bij!
Daarnaast hoor je bij ons een nooit storende muziekmix met de focus op de gekende klassiekers uit
de jaren 80 en 90.
Geloof ons: FM Goud ademt Noord-Limburg! We maken professionele regionale radio voor onze
regio en dat gebeurt door ervaren stemmen uit Noord-Limburg. Daarnaast produceren we dagelijks
regionale nieuwsbulletins, laten we gasten uit de regionale actualiteit aan het woord en kondigen
we activiteiten van feitelijke verenigingen en VZW's aan.

Voor respons kom je naar ons!
Het beste bewijs dat radioreclame werkt? Ruim 80% van onze meer dan 800 klanten boekt na hun
eerste reclamecampagne op FM Goud opnieuw een campagne bij ons! Gemiddeld verdienen
radioadverteerders hun investering dan ook 7,7 keer terug!
FM Goud heeft formules voor ieders budget. We begeleiden u in het volledige proces:
1. We stellen samen een tekstvoorstel op. Uw wensen staan daarbij centraal.
2. We laten de spot produceren door een professionele productiefirma.
3. U krijgt de spot te horen en pas na goedkeuring starten we uw opvallende reclamecampagne.
4. We mailen u een planning door, zodat u precies kan zien wanneer de spot op de radio komt.
En ja, het kan snel gaan. Vandaag beslist = uw spot morgen of overmorgen al op FM Goud!
Daarnaast vermelden wij onze adverteerders zonder meerkost zeer regelmatig op onze
hyperpopulaire facebookpagina! Zo wordt u gehoord én gezien door duizenden Noord-Limburgers.

FM Goud Noordoost-Limburg
Met krachtige frequenties in
Bree (FM 99.3)
en Kinrooi (FM 107.9)
FM Goud Maasland
Vanuit Maaseik voor het Maasland (FM 95.0)
FM Goud Plus voor Noord-Limburg
Met krachtige frequenties in
Oudsbergen (FM 106.3),
Peer (FM 106.6)
en Hechtel-Eksel (FM 107.3)
FM Goud Kempen
Vanuit Mol voor het noordoosten van
Antwerpen en Lommel (FM 100.4)

FM Goud maakt deel uit van het samenwerkingsverband Regioradio. Regioradio
groepeert professionele radiozenders in Limburg die samen uitzenden op maar
liefst zeventien fm-frequenties. Wie kiest voor een reclamecampagne op
Regioradio bereikt daarmee de hele provincie Limburg. Informeer naar de
aantrekkelijke tarieven!

Je hoort onze uitzendingen ook op www.fmgoud.be, via onze eigen app en (de app van)
Radioplayer.be. Maak zeker ook kennis met onze diverse themakanalen op onze website!
Hieronder zie je waar we op FM te ontvangen zijn:

Zwart = FM Goud Kempen
Blauw = FM Goud Plus Noord-Limburg
Rood = FM Goud Noordoost-Limburg
Geel = FM Goud Maasland

Meer weten over radiopubliciteit
op de nummer 1 in jouw regio?
Contacteer Tom De Groot!
Bel of app: 0475 78 52 05

