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RTV Parkstad
RTV Parkstad is de lokale radiostichting van Veendam en omstreken en stelt zich tot doel vanuit en 
conform de mediawet te voorzien in de behoefte van lokale radio. RTV Parkstad bedient het zendgebied 
Veendam en Wildervank. 

Vrijwilligers
RTV Parkstad bestaat uit een groep van vrijwilligers die zich inzetten voor dit radiostation. De groep 
bestaat uit presentatoren, technici, DJ’s en talloze andere activiteiten.

Promotie
Ter promotie treed RTV Parkstad zoveel mogelijk naar buiten en verzorgt op locatie uitzendingen die 
zowel informatief als vermakend kunnen zijn. De doelgroep van het station is daarmee een breed palet: 
van jong tot oud, man en vrouw, behorend tot  elke sociale gemeenschap denkbaar. Dat maakt dat het 
programma-aanbod zeer divers valt te noemen en al deze doelgroepen bedient.

Missie en opdracht
RTV Parkstad wil op een eigentijdse wijze aansluiting blijven zoeken bij de luisteraar door steeds het 
aanbod van informatie aan te passen aan het actuele tijdsbeeld. De aansluiting met nieuwe media wordt 
gezocht.

RTV Parkstad is lokaal de meest vanzelfsprekende partner voor informatievoorziening van, voor en door d
e inwoners van de gemeente Veendam en haar gasten. RTV Parkstad is daarmee een bron van kennis en 
informatie, podium voor meningsvorming en debat en drager van cultuur. Het programma aanbod zal 
voldoende spreiding hebben over de gehele gemeente Veendam en voldoen aan de ICE1 normering van 
de Mediawet.

Locatie
RTV Parkstad is gevestigd aan de Cereslaan 2 C-2B te Veendam (industrieterrein de Vrijheid)
  
Funding
Voor het kunnen maken van de programma’s kent RTV Parkstad diverse bronnen van
inkomsten:

 - Subsidie
 - Reclame
 - Sponsoren

Deze inkomsten zorgen ervoor dat het radiostation budgetneutraal kan functioneren.

Frequenties 
 -  Via de ether op 106.9 Mhz in Veendam en omstreken
 -  Via de kabel op 1008 Mhz in Veendam en Wildervank
 -  Via diverse internetstreams over de hele wereld

Het Kartonnen Dooske
Reeds enige jaren leven binnen RTV Parkstad de ideeen om bij te dragen aan een groot evenement en uit 
dat idee is “Het Kartonnen Dooske” geboren.

In de periode van 18 tot en met 22 december 2012 zal RTV Parkstad vanuit een grote glazen trailer 5 
dagen lang 24 uur per dag radio gaan maken. De trailer komt te staan op het parkeerterrein van 
winkelcentrum Autorama te Veendam. Autorama is daarmee een van de hoofdsponsoren en de organisator
van het evenement.

Het Kartonnen Dooske heeft zich aangesloten bij het goede doel wat dit jaar door 3FM is gekozen voor 
hun “Glazen huis Serious Requests”. 

Het Goede Doel

Het betreft hier een actie van het Rode Kruis: het terugdringen van babysterfte over de gehele wereld 
Ruim 5,5 miljoen baby’s sterven elk jaar binnen een maand na de geboorte of voor en tijdens de bevalling. 
Babysterfte is een stille ramp die zich elke 6 seconden voltrekt. Oorzaak is het ontbreken van goede 
medische zorg en begeleiding. Klinieken of ziekenhuizen zijn vaak voor zwangere vrouwen, jonge moeders 
en hun baby’s niet bereikbaar of niet toegerust op de verzorging van de allerkleinsten. Veel vrouwen weten 
niet goed hoe zij goed voor een pasgeboren kindje moeten zorgen. Met eenvoudige hulp en begeleiding 
kan deze stille ramp bestreden worden. 

De uitzending
Het Kartonnen Dooske volgt het profiel van de actie van 3FM:
-  4 DJ’s 
-  24 uur per dag live radio maar tevens te volgen via een webcamstream
-  Verzoekplaten welke tegen een donatie aangevraagd kunnen worden
-  Live artiesten

Echter wijkt het concept op onderdelen ook af:
-  Er zal een duidelijk lokaal en regionaal karakter op de uitzendingen van toepassing zijn, zijdelings
 van het goede doel willen we ook Veendam op een positieve manier onder de aandacht brengen
 van heel Nederland
-  Naast de radiouitzendingen zal ook op de inwoners van Veendam een beroep worden gedaan zich te 
 mobiliseren en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel

Marketing
Om de actie zoveel mogelijk impact te laten hebben is gekozen voor een startcampagne met “teasers”
via de social media, persberichten en uiteraard de website. Voor het promoten van het evenement is de 
targetgroep echter niet alleen de regio Veendam. Noord Nederland heeft met name aandacht gekregen in
de marketingaanpak, maar ook de landelijke media is daarin niet vergeten.
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Sponsors, adverteerders en donateurs
Een evenement als het Kartonnen Dooske vraagt niet alleen veel van het vrijwilligers-
team, maar brengt uiteraard ook de nodige kosten met zich mee.

U heeft de mogelijkheid dit evenement op meerdere manieren te ondersteunen:

Sponsor
Hoofdsponsors, deze dienen ter dekking van kosten evenement
Bedrag minimaal € 2000,-

  Als hoofdsponsor heeft u recht op:
  -  Elk uur vermelding in uuropener (dit programma wordt mede mogelijk 
   gemaakt door)
  - Inclusief spot 5 dagen in de zendtijd (5x per dag primetime, 5x offtime)
  -  Vermelding op website met logo en editorial 
  -  Heeft het recht deel te nemen aan:
   a) Nacht van de ondernemer
   b) Arbeidvitaminen waarbij de ondernemer meer verteld over zijn 
    bedrijf en het bedrijf middels de medewerkers platen kunnen 
    aanvragen
   c) Reclame op en rond het “Kartonnen Dooske” 

Sponsor, eveneens ter dekking van de kosten van het evenement
Bedrag minimaal € 500,-

  Als sponsor heeft u recht op:
  -  Elk uur vermelding in uuropener (dit programma wordt mede mogelijk 
   gemaakt door)
  - Inclusief spot 5 dagen in de zendtijd (3x per dag primetime, 3x offtime)
  -  Vermelding op website met logo en editorial

Reclame (20 seconden commercials)
1. Inclusief spot 5 dagen in de zendtijd (5x per dag primetime, 5x offtime) € 400,-
2. Exclusief spot 5 dagen in de zendtijd (5x per dag primetime, 5x offtime) € 300,-
3. Inclusief spot 5 dagen in de zendtijd (3x per dag primetime, 3x offtime) € 225,-
4. Exclusief spot 5 dagen in de zendtijd (3x per dag primetime, 3x offtime) € 175,-

Voor mogelijkheden 1 en 4 geldt dat RTV Parkstad in overleg met u een reclamespot zal produceren

Donateurs
Voor elk bedrag kan uiteraard het goede doel worden gesteund.

De sponsorinkomsten worden aangewendt ter dekking van het evenement zelf, van de inkomsten van 
reclames gaat 50% naar het goede doel en 50% gaat naar RTV Parkstad in verband met de productie van 
de reclames. Alle donaties en acties komen voor 100% ten gunste van het goede doel.

Sponsoring
Reclame

Past u ook in het Kartonnen Dooske?

18 tot en met 22 december 2012
Winkelcentrum Autorama Veendam

URL: www.kartonnendooske.nl       Twitter: @KartonnenDooske
Email: sponsor@kartonnendooske.nl  Tel: 06 11 62 50 88

URL: www.kartonnendooske.nl       Twitter: @KartonnenDooske
Email: sponsor@kartonnendooske.nl  Tel: 06 11 62 50 88

URL: www.kartonnendooske.nl       Twitter: @KartonnenDooske
Email: sponsor@kartonnendooske.nl  Tel: 06 11 62 50 88

URL: www.kartonnendooske.nl       Twitter: @KartonnenDooske
Email: sponsor@kartonnendooske.nl  Tel: 06 11 62 50 88

Het goede doel staat in alle uitingen bovenaan en zal, mede 
daardoor, veel aandacht krijgen!


