
  

 

 

 

 

 

ADVERTEREN BIJ 
DOOFCENTRAAL? 
MAAK UW ORGANISATIE ZICHTBAAR BIJ DE 

DOVENGEMEENSCHAP 

 

 

DoofCentraal en haar productie DuoTres is al sinds 2012 een begrip voor de 

dovengemeenschap. We verzorgen wekelijks een uitzending met hoogtepunten van 

de week. Hiermee bereiken we per week ongeveer 2000 mensen. Het is zelfs een 

keer voorgekomen dat we 7000 mensen hebben bereikt! 

 

Net zoals elk andere organisatie maken we kosten voor deze producties. Onze 

camera is binnenkort aan vervanging toe, we hebben een website en het wordt eens 

tijd om de huur voor de studio te betalen. Daarnaast willen we onze vrijwilligers ook 

optimaal kunnen bedanken, in plaats van een schouderklopje.  

 

Daarom ontvangt u deze informatieflyer. We bieden namelijk verschillende 

mogelijkheden voor sponsoring: van een logootje op onze website tot complete 

reclamespotjes in onze uitzendingen. Heeft u een keuze gemaakt? Neem dan contact 

op met ons. 



 

LOGO OP 

WEBSITE 
KLEIN MOEITE, VEEL RESULTAAT 

 

Dit is misschien de meest gemakkelijke vorm van adverteren. U 

levert een logo aan, we plaatsen deze op onze website. Voor u 

een kleine moeite, voor ons betekent het veel. Waardeert u ons 

werk zeer, maar heeft u een beperkt budget voor reclame? Dan 

is dit een goede optie.  

En daarbij niet te vergeten: u laat zien dat u ons werk waardeert. 

Dat is toch een aantal punten waard?! 

 

 

 Tot en met 31 

december 2020 

wordt uw logo 

getoond. 

 

€ 30,- per logo 

 

€ 50,- voor 2x zo 

vaak getoond  

€ 75,- voor 3x zo 

vaak 

 

Uw logo kan 

worden gekoppeld 

aan een website 

 

 

 

Hoe sneller u zich 

hiervoor aanmeldt, 

hoe meer profijt u 

hiervan heeft. 

 

 
 

Nu 50% 
korting! 



 

LOGO/INFO IN 

VIDEO 
IMPACT OP EEN PUBLIEK VAN 1500 MAN 

 

Wilt u er zeker van zijn dat uw boodschap wordt gezien door een 

publiek van minstens 1500 mensen? Kies dan voor uw logo met 

eventueel een boodschap in onze wekelijkse uitzending van 

DuoTres! 

Stuur ons uw logo en uw boodschap. We passen dit in een grootte 

van 1920x1080 pixels. U moet er dus zeker van zijn dat de 

boodschap goed past en te lezen is voor het publiek. 

Bij de omschrijving op Facebook, YouTube en nieuwsbrief 

plaatsen we desgewenst een link naar een website.  

 

 

 We voegen toe: 

Deze aflevering 

wordt mede 

mogelijk gemaakt 

door… 

 

€ 99,- per 

aflevering 

 

Daarna 

afleveringen 

bestellen: € 75,- 

per aflevering 

 

Kies uw eigen 

datum van 

publicatie* 

 

Begin: 3 sec. 

Einde: 6 sec. 

 

Bekijk hier een 

voorbeeld van een 

aflevering 

 

  

*) Zolang deze beschikbaar is 

Nu 50% 
korting! 

https://youtu.be/xav-rircWdM


 

RECLAMESPOTJE 

OVERAL 
BEREIK 4000 MENSEN! 

 

U kunt ook flitsend indruk maken: lever een reclamespotje van 

maximaal 15 seconden aan! We geloven dat u uw boodschap 

binnen 15 seconden duidelijk kunt maken.  

Uw spotje komt dan overal te staan, per pakket is dat: 1x in onze 

DuoTres aflevering, 3x in onze nieuwsbrief, 3x op onze nieuwe 

Instagram-account. 

 

 

 

Uw spotje in 

DuoTres 

 

€ 250,- per pakket 

 

Daarna pakket 

bestellen: € 180,- 

per pakket 

 

Korting van 

minimaal 30% 

mogelijk! 

 

Maximaal 15 sec.  

 

We kunnen uw 

spotje ook maken! 

Neem contact op 

voor de 

mogelijkheden 

 

  

Nu 50% 
korting! 



 

NIEUWSBRIEF 
UW LOGO OF MEDEDELING IN ONZE 
WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 

 

Nu steeds minder mensen gebruik maken van Facebook en 

graag informatie zo direct mogelijk willen ontvangen, zijn we 

begin januari 2019 begonnen met het verspreiden van een 

wekelijkse nieuwsbrief. Zo krijgen mensen de wekelijkse 

uitzending in hun mailbox.  

Op dit moment hebben we 100 inschrijvingen. We hopen dit 

aantal snel verder op te laten lopen.  

Plaats uw logo en/of mededeling in onze nieuwsbrief. Zo weet u 

zeker dat mensen deze zullen zien. Omdat we nog weinig 

inschrijvingen hebben, houden we de prijzen nog even laag! 

 

 

 

€ 25,- per 

nieuwsbrief 

 

Meerdere 

plaatsingen 

bestellen: € 15,- 

per nieuwsbrief 

 

 

Ook aanmelden 

voor de 

nieuwsbrief? Klik 

hier. 

 

 

Nu € 15,- 
per editie 

https://www.doofcentraal.nl/nieuwsbrief


DOOFCENTRAAL 
 

 

GEÏNTERESSEERD IN ONZE MOGELIJKHEDEN VOOR 

SPONSORING? NEEM CONTACT OP! 

 

 

Munnekeholm 4 

9711 JA GRONINGEN 

 

info@doofcentraal.nl 

www.doofcentraal.nl 

 

KVK: 55989837 

 

 

 

We zijn niet btw-plichtig. Facturen worden dus opgesteld zonder btw. Maar we zijn 

wel een ANBI-erkende organisatie. Uw sponsoring kunt dus – onder voorwaarden – 

afgetrokken worden van de belasting! 

mailto:info@doofcentraal.nl
http://www.doofcentraal.nl/

