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De herkenbare stem van Schiedam

SCHIE is de lokale omroep van Schiedam. Een omroep bovendien die herkenbaar 
is. We brengen dan ook het nieuws dat zich om de hoek afspeelt. Of het nu 
gaat om die uitslaande brand bij de buren, de overlast door  ongedierte in het 
winkelcentrum waar je altijd jouw boodschappen doet of om dat leuke evenement 
in het  centrum van de stad: SCHIE is erbij. 

Passie voor de stad

We zijn actueel, betrouwbaar, verrassend en veelzijdig. SCHIE heeft een passie 
voor het verhaal van de dag, maar bovenal een passie voor de stad. Wat ons 
betreft is Schiedam een parel in de Randstad. Onderdeel van een grootstedelijk 
gebied, maar tegelijk met een heel eigen identiteit. En die identiteit geven we 
dagelijks graag wat extra kleur. Dat doen we met uitzendingen op radio en tv, met 
een drukbezochte website en via social media. 



Duidelijke doelgroep

SCHIE is er uiteraard voor alle inwoners van de stad, maar richt zich bij 
de keuze voor nieuwsonderwerpen en in de tone-of-voice specifiek op de 
zogenoemde boodschappers: Schiedammers in de leeftijdscategorie 20 - 49 jaar, 
die zoals de term al suggereert, binnen een huishouden primair bepalen wat er 
gekocht wordt. 

Overal te ontvangen 

De programma’s van SCHIE kun je overal bekijken en beluisteren. Wereldwijd 
op www.schie.nu, het radiosignaal in Schiedam en wijde omgeving op FM 95.8, 
via de analoge kabel op 93.1 Mhz. en via verschillende digitale aanbieders in de 
stad, zoals Caiway, KPN en T-Mobile. Zij geven ook de tv-programma’s door van 
SCHIE. 

Aansprekenede cijfers over de gehele linie

Sinds de start eind september 2018 realiseert SCHIE aansprekende cijfers over 
de gehele linie. Zowel ten aanzien van de productie die we dagelijks draaien 
met het laatste nieuws uit Schiedam, als ten aanzien van ons bereik. Inwoners 
van de stad weten ons te vinden en waarderen SCHIE als interactief platform.



Enorm bereik

De afgelopen jaren heeft SCHIE online een ongekende groei laten zien. Zowel via 
de website, social media, als de lineaire kanalen. Inmiddels bereiken we dagelijks 
vele tienduizenden unieke Schiedammers met onze nieuwsberichten, radio- en 
televisie programma’s. 

De website van SCHIE was in 2020 met ruim 2,4 miljoen visits en bijna 7 miljoen 
opgevraagde pagina’s een absolute hit en is al geruime tijd met stip het best 
bezochte nieuwsplatform van de stad. Maar ook met SCHIE FM en SCHIE TV 
scoren we mooie marktaandelen. 

Productie Commercial

Heb je zelf al een passende spot beschikbaar, dan plannen we deze direct voor 
je in.  Als dat niet het geval is, kun je via SCHIE ook terecht bij een van onze 
partners voor de productie van een commercial. Dat is altijd maatwerk. Prijzen 
voor een radiospot starten bij 200 euro.  Voor tv is het startbedrag 450 euro.



Adverteren op de nummer 1 van de stad

SCHIE is de nummer 1 van de stad en dus het perfecte platform om Schiedammers 
te bereiken met jouw boodschap. Via radio, tv, online of een combinatie.

PERIODE AANTAL SPOTS 20 SECONDEN 30 SECONDEN

Week 100 150 euro 200 euro

Maand 400 450 euro 600 euro

Jaar 5.000 4.500 euro 6.000 euro

PERIODE AANTAL SPOTS 20 SECONDEN 30 SECONDEN

Week 100 250 euro 300 euro

Maand 400 750 euro 900 euro

Jaar 5.000 7.500 euro 9.000 euro

TARIEVEN EXCLUSIEF 21% BTW EN PRODUCTIE COMMERCIAL 

TARIEVEN EXCLUSIEF 21% BTW EN PRODUCTIE COMMERCIAL 

PERIODE AANTAL SPOTS 20 SECONDEN 30 SECONDEN

Week 100 + 100 350 euro 400 euro

Maand 400 + 400 1.050 euro 1.200 euro

Jaar 5.000 + 5.000 10.500 euro 12.000 euro

TARIEVEN EXCLUSIEF 21% BTW EN PRODUCTIE COMMERCIAL 

+

PERIODE BANNER HOMEPAGE BANNER NIEUWSITEMS

Week 100 euro 500 euro

Maand 300 euro 1.500 euro

Jaar 3.000 euro 15.000 euro

TARIEVEN EXCLUSIEF 21% BTW EN ONTWERP BANNER 
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