Over ons

Omroep Ede is opgericht in 1988 en zendt sinds 1990 uit. Eerst alleen via de radio, begin deze eeuw ook via
tv. De programma's hebben een lokaal karakter, dat wil zeggen dat ze gericht zijn op de bevolking van de
gemeente Ede. De uitzendingen worden vanuit de studio’s in gebouw Cultura in Ede uitgezonden.
Er zijn soms ook locatie-uitzendingen, waarbij het beeld en geluidssignaal via een straalverbinding met de
studio tot stand komt. Een voorbeeld hiervan is een verslag van de dodenherdenking of verslaggeving van
een belangrijke sportwedstrijd in een van de dorpskernen van Ede.
Omroep Ede beschikt over de benodigde expertise en technische middelen om uw audiovisuele wensen te
faciliteren.
Om de programma's mogelijk te maken zijn er circa 100 vrijwilligers en professionals actief! Hierbij zijn o.a
programma- en geluidstechnici, cameramensen, presentatoren, verslaggevers, redactieleden en
bestuursleden.
Adverteren op EDE TV
EDE TV staat als een huis in de Edese samenleving. Met wekelijks nieuwe tv-programma's en dagelijks
actueel nieuws op de kabelkrant is EDE TV één van de belangrijkste nieuwsvoorzieningen van de gemeente
Ede. Maar EDE TV biedt ook cultuur en achtergronden waardoor een brede doelgroep bereikt wordt.
EDE TV is een zeer geschikt advertentiemedium voor grote als kleine bedrijven die in de gemeente Ede hun
naamsbekendheid willen vergoten, hun omzet willen verhogen of hun klanten beter willen informeren.
Door onze aantrekkelijke advertentietarieven is een advertentie op EDE TV voor iedereen betaalbaar.
Adverteren op EDE FM
Binnen Omroep Ede is ook EDE FM een sterke pijler. Met ongeveer honderd vrijwilligers en meer dan vijftig
uur live radio per week is het één van de grotere lokale radiostations van Nederland. EDE FM bestaat uit
redacties voor uiteenlopende programma's. Binnen die redacties werken gepassioneerde mensen die
weten waar ze over praten.
Adverteren op EDE FM is een zeer geschikt advertentiemedium voor grote als kleine bedrijven, die in de
gemeente Ede hun naamsbekendheid willen vergroten, hun omzet willen verhogen of hun klanten beter
willen informeren. Door onze aantrekkelijke advertentietarieven is een advertentie op EDE FM voor
iedereen betaalbaar.
Adverteren op omroepede.nl
De website van Omroep Ede wordt veel geraadpleegd voor het actuele nieuws en informatievoorziening in
de gemeente Ede.
Waar de voornaamste reden is om naar EDE FM te luisteren of naar EDE TV te kijken voor lokaal nieuws,
wordt de website vooral bezocht om programma’s terug te zien of te horen.

Meer informatie over adverteren op EDE TV, EDE FM en/of omroepede.nl?
Neem contact op met Ruben Landman of Cees Dokkum
telefoon: 0318 – 811 999, kies in het hoofdmenu doorkiesnummer 109 of 118
e-mail: reclame@omroepede.nl
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