


Wat gaat de dag brengen, zonneschijn, wind, regen of 
kou? Radio is een uitermate geschikt medium om dit 
accuraat en op meerdere vaste momenten per dag te 
vertellen.

Het is een moment op radio waarop iedereen even extra 
aandachtig luistert. RadioCorp biedt merken de kans om 
binnen dit umfeld een merkassociatie op te bouwen en de 
aandachtige luisteraar op een effectieve manier te 
bereiken. 

We laten je graag zien hoe we dit samen kunnen 
realiseren!



▪ Als sponsor van Het Weerbericht ben je de hele dag door te horen. 

▪ Hiermee bouw je snel een hoog campagnebereik op en realiseer je een 
effectieve contactfrequentie bij jouw doelgroep. 

▪ Je product of dienst is direct voor Het Weerbericht te horen. Door deze vaste 
contactmomenten op een vaste A-positie valt jouw merk extra op bij de 
luisteraars. 

▪ Of het nu gaat om productintroductie binnen heel Nederland of juist om de 
top-of-mind positie te behouden: sponsoring van Het Weerbericht zorgt voor 
een hogere impact van de reclameboodschap en toename in 
naamsbekendheid van je product, dienst of merk.

▪ Als sponsor van Het Weerbericht kan goed ingespeeld worden op het umfeld
van het (vakantie)weer en weersafhankelijke producten. Hiermee krijgt de 
boodschap nog meer attentiewaarde. Denk aan hooikoorts-, BBQ- of 
bijvoorbeeld zonnebrandproducten.
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Seizoensinvloeden hebben een grote impact op het 
aantal bestellingen en op het type producten dat door 
consumenten gekocht wordt. Want als het in Nederland 
vriest, groeit de verkoop van schaatsen. Dat klinkt logisch. 
Abnormale weersveranderingen hebben invloed op het 
koopgedrag van de consument. Dat is een feit en wordt 
bevestigd door meerdere onderzoeken.



Het weer beïnvloedt iedere dag de beslissingen die 
mensen dagelijks nemen. Niet alleen voor (online) 
verkopen maar bijna voor alles wat iemand doet. Je 
creëert dus extra attentiewaarde door een product te 
koppelen aan het weer. Wanneer het buiten lekker 
zonnig is, gaan mensen graag naar buiten. Warm weer 
heeft vaak een negatieve impact op online verkopen, en 
kan een positieve impact hebben op de stenen winkels. 
Maar, uit onderzoeken blijkt ook dat bij slecht weer 
mensen veel meer op zoek gaan naar leuke dingen. Dit 
heeft met emoties te maken. Shopping is healing!



Emoties hebben dus een sterke invloed op het 
koopgedrag, wat dus beïnvloed kan worden door het 
weer. Nobelprijswinnaar en psycholoog Daniel Kahneman
heeft aangetoond dat mensen zelden een echte rationele 
beslissing maken; het weer kan hierbij een van de 
oorzaken zijn.
Weersomstandigheden maken de consument bewust van 
zijn/haar behoefte. Een koppeling met weer maakt dus 
een product of merk nóg relevanter!
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▪ Winterkleding
▪ Last-minute zonvakantie
▪ December cadeaus
▪ Verzekeringen
▪ Winterbanden
▪ Wintersport
▪ Wooninrichting
▪ Loterij

▪ Tuinmeubels
▪ Tuinaanleg
▪ Zomervakantie
▪ Bouwmarkt
▪ Schoonmaak
▪ Sport & gezondheid

▪ Zomerkleding
▪ BBQ
▪ Festival
▪ IJsjes
▪ Strand en terras 
▪ Airconditioning
▪ Zonnebrillen
▪ Bikini





‘Het Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door…’. Deze 
opvallende reclameplek wordt de voorkeurspositie genoemd, of 
de A-positie. En door deze A-positie on air valt jouw merk, als 
sponsor van Het Weerbericht extra goed op. 

Bijvoorbeeld als eerste of laatste in het reclameblok. Uit recent 
onderzoek blijkt dat zowel de spontane als geholpen 
reclameherkenning hoger ligt bij deze commercials. Met 
gegarandeerd een nog groter bereik.

▪ Het reclameblok voor het nieuwsbericht wordt afgesloten met 
de commercial (A-positie)

▪ Gevolgd door Het Weerbericht en het audioboard (mede 
mogelijk gemaakt door) 

▪ Daarna volgt het nieuwsbericht.

Een flink aantal 
adverteerders zetten 
succesvol sponsoring 
van Het Weerbericht 
in voor het promoten 
van hun producten of 
diensten. Een kleine 
greep:



Als sponsor van Het Weerbericht wordt ingespeeld op het 
umfeld en de aandacht voor het weer. Hiermee krijgt de 
boodschap nog meer attentiewaarde. Als sponsor van Het 
Weerbericht is jouw merk op vaste momenten op de dag 
en verspreid over de hele dag te horen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden van 
sponsoring van Het Weerbericht, De 
Verkeersinformatie of De Klok? Neem dan 
vandaag nog contact op met je contactpersoon bij 
RadioCorp Special Advertising.



BEZOEKADRES

Flevolaan 41

1411 KC Naarden

088 10 100 20

POSTADRES

Postbus 34

1400 AA Bussum


