Podcast catalogus.

Een overzicht van onze podcasts.
Politiek

Sport

Lifestyle

Finance

Media

Alle werkgerelateerde
zaken.

Podcast

Workjuice
Speelduur

30-60 min
Frequentie

Maandelijks
Luisteraars

1.700 -2.000

Vrouw

Man

82%

17%

60% is tussen
de 23-34 jaar

In de WorkJuice Podcast hebben Sharon & Tessa
het over uiteenlopende werkgerelateerde zaken
die ons allemaal bezighouden. Of je nu
ondernemer bent of een nine to five job hebt.
Net bent afgestudeerd of al een oude rot in het
vak bent.
In de podcast wordt een expert uit een bepaald
gebied omtrent carrière en persoonlijke groei
uitgenodigd. Onderwerpen zijn o.a. stress– en
burn-outs, onderhandelen en vrouwenrechten
en emancipatie op het werk.

Bewust en
duurzaam leven.

Podcast

Bedrock Talks
Speelduur

50-70 min
Frequentie

Maandelijks
Luisteraars

2.000 - 5.000

Vrouw

Man

82%

17%

60% is tussen
de 23-34 jaar

In deze podcast gaan Lisanne & Rosa in
gesprek met experts op het gebied van bewust
en duurzaam leven. De twee meiden zijn heel
nieuwsgierig en gaan altijd op zoek naar de
juiste mensen die hen meer kunnen vertellen
over de onderwerpen die er toe doen.
In de podcast voelen ze de expert aan de tand
op het gebied van zijn of haar expertise. Zo
spreken ze over spiritualiteit en verlichting,
klimaatverandering, seks en relaties en over
de vraag des levens: hoe word ik gelukkig.

Mensen met een
bijzonder verhaal.

Podcast

Bedrock Meets
Speelduur

30-60 min
Frequentie

Maandelijks
Luisteraars

1.000 - 2.000

Vrouw

Man

82%

17%

60% is tussen
de 23-34 jaar

In deze podcast ontmoeten Lisanne & Rosa
mensen met een bijzonder verhaal. Er zijn
namelijk zoveel mensen die op hun eigen
manier de wereld een mooiere plek maken.
Daar willen de twee meiden graag alles over
horen.
Zo ontmoeten de twee al eerder ex-radio DJ
Patrick Kicken en spraken ze over zijn
levensloop en carrièreswitch. Ook activiste en
auteur Lisa Janssen was te gast om te vertellen
over haar levenspad en de manier waarop zij
de wereld ziet en mooier wil maken.

Politieke analyses en
opmerkelijke zaken.

Podcast

Afhameren met Wouter
Speelduur

30-40 min
Frequentie

Elke vrijdag
Luisteraars

10.000 - 15.000

Vrouw

Man

21%

77%

69% is tussen
de 28-59 jaar

In Afhameren bespreken politiek
commentator Wouter de Winther en
presentator Pim Sedee het laatste
nieuws uit Den Haag. Met wekelijks
scherpe analyses, opmerkelijke
fragmenten en een blik achter de
schermen.

Podcast

Blik op programma’s,
series en films.

Cultuur en Media
Speelduur

30 min
Frequentie

Woensdag
Luisteraars

5.000

Vrouw

Man

34%

66%

53% is tussen
de 35-59 jaar

Van de NPO tot Netflix en van bestsellers
tot de grootste flops. Elke twee weken
werpen Rob Goossens, Marco Weijers en
Daphne van Rossum een kritische blik op
diverse programma's, series en films.

Politiek, cultuur,
migratie en identiteit.

Podcast

Het land van Wierd Duck
Speelduur

30-45 min
Frequentie

Iedere donderdag
Luisteraars

10.000 - 15.000

Vrouw

Man

14%

84%

56% is tussen
de 35-59 jaar

Telegraafverslaggever Wierd Duk laat
een geluid horen dat vaak ontbreekt in
de linkse media. De historicus analyseert
nieuwsgebeurtenissen die hem
bezighouden, met een focus op cultuur,
samenleving, identiteit, migratie en
politiek. Elke donderdag vanaf 16 uur een
nieuwe aflevering.

Podcast

Visie op actuele
nieuwsitems.

In gesprek met Paul Jansen
Speelduur

10 min
Frequentie

Iedere zondag
Luisteraars

2.000

Vrouw

Man

28%

70%

42% is tussen
de 23-44 jaar
56% is
45plusser

Wekelijks geeft Paul Jansen,
hoofdredacteur van De Telegraaf, zijn
commentaar op een actuele kwestie
uit het nieuws. Elke zondag een
nieuwe aflevering, op basis van een
gesprek van Telegraaf Video.

Voetbalanalyses
met humor.

Podcast

Kick-off Eredivisie
Speelduur

45-60 min
Frequentie

Iedere vrijdag
Luisteraars

15.000 - 20.000

Vrouw

Man

8%

81%

73% is tussen
de 28-59 jaar

De scherpste voetbalanalyses met een
flinke dosis humor. In de voetbalpodcast
Kick-off van De Telegraaf blikken chef
voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger
Mike Verweij en presentator Pim Sedee
vooruit op het Eredivisie-weekend. Elke
vrijdagavond een nieuwe aflevering.

Podcast

Financieel nieuws
begrijpelijk.

Kwestie van centen
Speelduur

30 minuten
Frequentie

Iedere vrijdag
Luisteraars

5.000 - 10.000

Vrouw

Man

15%

84%

57% is tussen
de 35-59 jaar

In de podcast Kwestie van Centen maakt
Martin Visser van De Financiële Telegraaf
de economische mechanismen achter het
nieuws voor iedereen begrijpelijk.

Het belangrijkste
Formule 1 nieuws.

Podcast

Formule 1
Speelduur

30-45 minuten
Frequentie

Iedere maandag na race
Luisteraars

5.000 - 10.000

Vrouw

Man

11%

88%

63% is tussen
de 35-59 jaar

Telegraafverslaggever Erik van Haren en
voormalig F1-coureur Christijan Albers
praten je bij over het belangrijkste
Formule 1-nieuws. Van Haren is
uitgeroepen tot het Sportjournalistieke
Talent van het Jaar 2020 en Albers heeft
met zijn ervaring in de Formule 1 een
interessante kijk op de autosport.

Een blik op de VS.

Podcast

Uncle Joe
Speelduur

30 min
Frequentie

Om de week
Luisteraars

10.000

Vrouw

Man

24%

74%

54% is tussen
de 35-59 jaar

Elke twee weken werpen
buitenlandredacteuren Thijs Wolters en
Frank van Vliet hun blik op de Verenigde
Staten en de Amerikaanse politiek. Lukt
het Joe Biden om het land weer bijeen te
brengen?

Verleidingen en guilty
pleasures

Podcast

VROUW kookt over
Speelduur

30 min
Frequentie

Wekelijks op dinsdag
Luisteraars

Nieuwe podcast

Vrouw

Man

75%

25%

De verleiding is moeilijk te weerstaan in de
keuken. Iedereen heeft wel een guilty
pleasure op het gebied van eten en
drinken. In ‘VROUW kookt over’ lokt
Marjolein Hurkmans verschillende gasten
naar haar keukentafel voor een gezellig én
serieus gesprek over menselijke
zwakheden.

Content

Advertising

De advertentiemogelijkheden.
Product

Omschrijving

Bedrock Talks, Meets en
Workjuice

Billboarding

Dit programma wordt mede mogelijk
gemaakt door… middels een (aangeleverde)
audiospot.

Ja

Ja

Billboarding
host read

Dit programma wordt mede mogelijk
gemaakt door... verteld door de host van het
programma.

Ja

Nee

Pre-roll

Audio spot van maximaal 30 seconden middels een (aangeleverde) audiospot.

Ja

Ja

Pre-roll
host read

Audio spot van maximaal 30 seconden
geschreven / voorgelezen door de host.

Ja

Nee

Product placement

Er wordt een product benoemd tijdens het
programma door de hosts. Natuurlijk
geintegreerd in programma.

Ja, altijd in overleg met redactie.
Dit product is maatwerk.

Nee

Gastspreker

Er wordt een adverteerder uitgenodigd om als
expert te praten over een bepaald onderwerp.

Ja, altijd in overleg met redactie.
Dit product is maatwerk.

Nee

Overige podcasts

De tarieven.
Podcast

Verwacht # listens

Billboard

Pre-roll

Kick-oﬀ met Valentijn Driessen

15.000

€ 750

€ 750

Afhameren met Wouter de Winther

10.000

€ 500

€ 500

Het land van Wierd Duck

10.000

€ 500

€ 500

Kwestie van Centen

7.500

€ 375

€ 375

Formule 1-podcasts

7.500

€ 375

€ 375

Uncle Joe - een blik op de VS

7.500

€ 375

€ 375

Cultuur en Media podcast

3.000

€ 150

€ 150

Bedrock Talks

2.500

€ 150

€ 150

Workjuice

1.900

€ 100

€ 100

In gesprek met Paul Jansen

1.500

€ 150

€ 150

Bedrock meets

1.200

€ 125

€ 125

VROUW kookt over

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Let op: minimale afname van € 2000,-

Aanleverspecificaties.
Billboard hostread

Billboard
•
•
•
•
•

Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door…
Maximaal 10 seconden.
Audio effecten: neutraal.
File type: MP3 of WAV.
Uiterlijk 3 dagen van tevoren.

•
•
•

Pre-roll
•
•
•
•

Advies 20 seconden, maximaal 30 seconden.
Audio effecten toegestaan.
File type: MP3 of WAV.
Uiterlijk 3 dagen van tevoren.

Naam van adverteerder en aanvullende zin.
Maximaal 10 seconden.
Inclusief 1 correctieronde.

Pre-roll hostread
•
•
•
•

Boodschap van maximaal 30 seconden.
Voorkeur stem: geslacht, leeftijd, zwaar/zwoel.
Hostread: tekst wordt in overleg geschreven met
redactie.
Inclusief 2 correctierondes.

