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Opleiding Inkomen Carrière

College degree

Some post grad.

Post graduate

56%

68%

45% HHI $75k+

HHI $100k+

HHI $250K+

37%

45%

32% White collar

Management

Professional

51%

60%

41%

Je concurreert niet om de aandacht van de luisteraar met andere adverteerders

Bereik een aandachtig luisterend publiek

32%
bezoekt de 
website van de 
adverteerder

82%
luistert 
aandachtig met 
koptelefoon

89%
onthoudt de 
essentie van 
de boodschap

92%
luistert de 
advertentie 
helemaal uit

Bron: Onderzoek uitgevoerd door Dag en Nacht Media, 2022

Waarom adverteren in podcasts?

Podcasts zijn een intiem, vooruitstrevend medium met een loyaal publiek. Deze groep luistert 

fanatiek en geconcentreerd. Podcastluisteraars vind je in iedere leeftijdscategorie, waaronder 

de moeilijk bereikbare groep van 18 tot 34 jaar.

Bron: Statistieken Dag en Nacht Media 2022

Podcastluisteraars zijn van alle leeftijden, 
variërend per podcast. Stel zelf je eigen publiek 
samen aan de hand van je podcastselectie.

Leeftijd

Bron: Statistieken Dag en Nacht Media 2022

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

18%

24%

8%

35-44 jaar

45-59 jaar

19%

21%

Leeftijd luisterpubliek Dag en Nacht Media
Hoewel je podcastluisteraars van alle leeftijden vindt, zijn ze grotendeels onder de veertig.

23-27 jaar

28-34 jaar

35-44 jaar

45-59 jaar

18%

24%

19%

21%

8%18-22 jaar

Bron: Statistieken Dag en Nacht Media 2022

Referenten
Ook adverteren in onze podcasts? Vele bedrijven gingen je voor, met wie wij onder meer native 
sponsorcampagnes, tijdelijke spots en gesponsorde afleveringen hebben opgezet.

“Het aanbod aan podcasts 
   is gevarieerd, er wordt 
   goed meegedacht over 
   passende campagnes en  
   de communicatie is snel en 
   persoonlijk. Aanrader!”



Katernen

Sport

Kunst en Cultuur

Finance en Tech



Belgisch bereik

Infotainment

Entertainment



Podcasts met 
een meerderheid 
aan vrouwelijke 
luisteraars

Podcasts met 
een meerderheid 
aan mannelijke 
luisteraars

Podcasts met 
een balans in 
mannelijke / 
vrouwelijke 
luisteraars



Speelduur: +/- 90 min.
Frequentie: twee keer per week Over de podcast

Jaap Jansen praat 
wekelijks met politieke 
hoofdrolspelers, 
deskundigen en 
de scherpste 
Binnenhofwatchers. 
Ook over Europese en 
internationale kwesties.

Betrouwbare Bronnen

Geslacht

Vrouw

Man 81%

19%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar 22%

4%

35-44 jaar

45-59 jaar

22%

23%

17%

Luisteraars

198.000

18.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Een fijne podcast over actualiteiten en mooie 
bruggen tussen die actualiteiten en mooie momenten 
uit de geschiedenis.” Arianjoya (via iTunes)

P SM

Beleggen in Innovatie

Over de podcast

Jasper, bekend als 

“Mister Don”, is een 

belegger die sterk 

gelooft in de kracht van 

innovatie. Elke maandag 

bespreekt hij zijn 

portfolio, zijn ideeën en 

acties.

Speelduur: +/- 40 min.
Frequentie: wekelijks Geslacht

Vrouw

Man 91%

9%

Luisteraars

2.000

500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Nieuw in het netwerk - nog geen reviews

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

9%

24%

14%

35-44 jaar

45-59 jaar

35%

14%

P M



Borrelpraat

Over de podcast

Thijs Boermans & 
Niels Oosthoek praten 
wekelijks een uurtje vol 
met een speciale gast, 
onder het genot van 
een borreltje en een 
versnapering.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

170.000

30.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

35%

16%

30%

35-44 jaar

45-59 jaar

5%

11%

Geslacht

Vrouw

Man 32%

68%

Nieuw in het netwerk - nog geen reviews

P SM

Boeken FM

Over de podcast

Ellen Deckwitz en Joost 
de Vries bespreken in 
deze literatuurpodcast 
onder leiding van 
Charlotte Remarque 
een actueel, relevant of 
gewoon ijzersterk boek.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks

“Wat een fijne podcast over literatuur. Ontspannen, 
maar met kennis en diepgang.” Charlie (via iTunes)

Geslacht

Vrouw

Man 38%

62%

Luisteraars

30.000

7.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

20%

25%

8%

35-44 jaar

45-59 jaar

20%

17%

P S



DAMN, HONEY

Over de podcast

De podcast over alles 
waar je als vrouw van 
deze tijd mee moet 
dealen.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: tweewekelijks

“Leerzame en leuke podcast. Ook (of misschien
wel juist) voor de man!” PWMaarten (via iTunes)

Geslacht

Vrouw

Man 11%

89%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

33%

32%

12%

35-44 jaar

45-59 jaar

13%

6%

Luisteraars

110.000

12.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P SM

Bright Podcast

Over de podcast

De vrienden van 
Bright bespreken het 
belangrijkste nieuws, 
geven je tips, wijzen je 
op trends en testen de 
nieuwste gadgets.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks Geslacht

Vrouw

Man 93%

7%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

15%

23%

10%

35-44 jaar

45-59 jaar

24%

23%

“Zalig om elke vrijdag te mogen genieten van het 
laatste tech-nieuws!” Bobriek (via iTunes)

Luisteraars

56.000

9.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P SM



Dinocast

Over de podcast

Maarten van Rossem 
en Gijs Rademaker 
geven je een nieuw 
beeld van dinosauriërs! 
Ze bezoeken de 
grootste dino-musea 
en dino-kenners van 
Nederland en België.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks

“Fantastisch! Met het hele gezin ademloos
 geluisterd!” Sjee (via iTunes)

Geslacht

Vrouw

Man 69%

31%

Luisteraars

79.000

15.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

11%

23%

7%

35-44 jaar

45-59 jaar

25%

25%

P M

Dick Voormekaar

Over de podcast

Dé podcast over 
Feyenoord waarin 
schrijver Michel van 
Egmond en clubwatcher 
Martijn Krabbendam 
de meest belangrijke 
en onbelangrijke zaken 
rondom Feyenoord.

Speelduur: +/- 90 min.
Frequentie: wekelijks

“Geweldige podcast. Volop prachtige anekdotes,  
onvervalste Rotterdamse humor en zelfspot.” Bart (via 
Itunes)

Geslacht

Vrouw

Man 91%

9%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

14%

29%

4%

35-44 jaar

45-59 jaar

25%

22%

Luisteraars

87.000

24.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P S



Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

16%

16%

7%

35-44 jaar

45-59 jaar

15%

29%

Speelduur: +/- 15 min.
Frequentie: tweewekelijks Over de podcast

Bij Echt Gebeurd 
vertellen mensen 
mooie, bijzondere of 
grappige verhalen over 
wat ze zelf hebben 
meegemaakt.

Geslacht

Vrouw

Man 32%

68%

Echt Gebeurd

“Prachtige, ontroerende, spannende verhalen.”
 Yvobida (via Itunes)

Luisteraars

550.000

50.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P

#DoneDeal de Podcast

Over de podcast

#DoneDeal is een 
productie van 
VoetbalPrimeur. In deze 
podcast bespreekt de 
redactie de laatste 
ontwikkelingen op de 
voetbal transfermarkt.

Speelduur: +/- 20 min.
Frequentie: 3x per week Geslacht

Vrouw

Man 94%

6%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

29%

17%

22%

35-44 jaar

45-59 jaar

13%

16%

Luisteraars

35.000

2.500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Zooooooo leuk.” faasderet (via Itunes)

P



Elftal van de Week

Over de podcast

Süleyman Öztürk volgt 
voor VI de Europese 
topcompetities en stelt 
wekelijks zijn Elftal van 
de Week samen. In deze 
podcast gaat hij samen met 
Jarno Verweij uitgebreid in 
op de uitblinkers.

Speelduur: +/- 70 min.
Frequentie: wekelijks Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

34%

20%

25%

35-44 jaar

45-59 jaar

7%

11%

Geslacht

Vrouw

Man 90%

10%
x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Luisteraars

30.000

6.500

Nieuw in het netwerk - nog geen reviews

P S

Leeftijd

28-34 jaar

22%

31%

7%

35-44 jaar

45-59 jaar

17%

16%

23-27 jaar

Geslacht

Vrouw

Man 25%

75%

Eeuw van de Amateur

Over de podcast

Dé podcast over ALLES 
(het is een niche, maar 
wij geloven er in). Een 
podcast met verhalen 
uit het stadsleven met 
Botte Jellema, Ype 
Driessen en Paulien 
Cornelisse.

Speelduur: +/- 90 min.
Frequentie: wekelijks

23-27 jaar

18-22 jaar

Luisteraars

43.000

6.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Wat een heerlijke podcast. Ik moet vaak hardop 
lachen om jullie observaties en gesprekken.”
Dieuweke van lwaarden (via Itunes)

P SM



De Groene Amsterdammer

Over de podcast

Elke week bespreekt 
Kees van den Bosch 
een diepgravend 
artikel uit De Groene 
Amsterdammer en 
interviewt betrokken 
journalisten. 

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

75.000

9.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Mooie, heldere gesprekken over onderwerpen 
die ertoe doen.” Greendutch (via iTunes) 

Geslacht

Vrouw

Man 57%

43%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar 28%

8%

35-44 jaar

45-59 jaar

19%

15%

18%

P

Gossip Guy

Over de podcast

Iedere week spreekt 
Ender Scholtens met 
een nieuwe gast over 
(on)interessante 
onderwerpen.

Speelduur: +/- 50 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

88.000

22.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar 6%

43%

35-44 jaar

45-59 jaar

6%

6%

25%

P SM

Geslacht

Vrouw

Man 27%

73%

Nieuw in het netwerk - nog geen reviews



Geslacht

Vrouw

Man 90%

10%

Hard Gras Podcast

Over de podcast

De Hard Gras Podcast 
gaat over voetbal. 
Besproken door Hugo 
Borst, Frank van der 
Lende, Matthijs van 
Nieuwkerk en Henk 
Spaan.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks Leeftijd

28-34 jaar

8%

21%

1%

35-44 jaar

45-59 jaar

27%

33%

23-27 jaar23-27 jaar

18-22 jaar

Luisteraars

85.000

14.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“In tegenstelling tot alle praatprogramma’s op TV over 
voetbal is dit verfrissend en humoristisch.” Hettekind (via 
iTunes) 

S

De Grote Podcastlas

Over de podcast

De podcastversie 
van de atlas. Per 
aflevering bespreken 3 
geografen 1 land. Nooit 
volledig, wel origineel. 
Geen experts, wel 
liefhebbers.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks

“Mijn nieuwe lievelingspodcast. Super interessant, veel 
leuke feitjes, altijd leerzaam, en ik moet ook altijd wel 
een keer lachen.” Britt (via iTunes)

Luisteraars Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

28%

29%

9%

35-44 jaar

45-59 jaar

17%

13%

Geslacht

Vrouw

Man 67%

33%
x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

118.000

12.000

P SM



Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

4%

38%

2%

35-44 jaar

45-59 jaar

46%

8%

Geslacht

Vrouw

Man 16%

84%

Ik Ken Iemand Die

Over de podcast

De gezelligste podcast 
over opvoeden, 
ouderschap en al het 
moois en lelijks dat 
daarbij komt kijken. Met 
opvoedtips en sterke 
verhalen, met o.a. Nynke 
de Jong.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

65.000

9.500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Fantastische podcast met een leuke mix tussen
handige informatie en hilarische herkenbare situaties.”
Ietske (via iTunes)

P SM

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

20%

26%

9%

35-44 jaar

45-59 jaar

18%

20%

Hoe Ben Je Zo?!

Over de podcast

Dit is de anti-
zelfverbeteringspodcast 
waar je WEL een leuker 
mens van wordt. Want 
snappen hoe je in elkaar 
zit maakt je gewoon een 
leuker mens!

Speelduur: +/- 30 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

50.000

13.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Geslacht

Vrouw

Man 35%

65%

“Leuke podcast. Veel herkenbare situaties die op een 
luchtige manier uitgelegd worden.” kozz_nl (via iTunes) 

P SM



Kein Geloel

Over de podcast

Kein Geloel is de eerste 
podcast die volledig 
gewijd is aan de mooiste 
voetbalclub van de wereld, 
Feyenoord. Wekelijks 
bespreken de hosts de 
laatste ontwikkelingen 
in en rondom de Kuip.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks

“Man, echt genieten deze podcast. Voor en door 
 Feyenoorders. Ga zo door!“    Michiel Meyer (via iTunes)

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

21%

41%

7%

35-44 jaar

45-59 jaar

21%

8%

Geslacht

Vrouw

Man 93%

7%
x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Luisteraars

85.000

8.000

P S

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

25%

37%

8%

35-44 jaar

45-59 jaar

19%

8%

Geslacht

Vrouw

Man 80%

20%

Jong Beleggen, de Podcast

Over de podcast

Niet werken voor je 
geld, maar je geld 
voor jou laten werken. 
Pim Verlaan neemt je 
samen met Milou Brand 
mee in zijn zoektocht 
naar de kunst van het 
dividendbeleggen. 

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

220.000

20.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Informatieve podcast over beleggen en wat een 
leuke dynamiek tussen Milou en Pim.” Statixs (via iTunes)

P M



De Lange Termijn

Over de podcast

Twan en Jasper 

nemen je mee op 

hun beleggingsreis; 

een vermakelijke, 

laagdrempelige podcast 

over investeren, vol 

optimistische verhalen 

en leerzame momenten.

Speelduur: +/- 40 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

2.000

500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Nieuw in het netwerk - nog geen reviews

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

25%

37%

8%

35-44 jaar

45-59 jaar

19%

8%

Geslacht

Vrouw

Man 80%

20%

Knorrepodcast

Over de podcast

Knor knor. Luister 
drie keer per week, 
of minder vaak naar 
de Knorrepodcast 
met Martijn Koning en 
Sander van Opzeeland. 

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: 2 keer per week

“Lach mij suf om de mannen. Met of zonder
 sidekick Raoul Heertje.” Nicos Monne (via iTunes)

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

16%

27%

12%

35-44 jaar

45-59 jaar

26%

15%

Geslacht

Vrouw

Man 78%

22%

Luisteraars

60.000

7.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P S

P M



Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

7%

11%

3%

35-44 jaar

45-59 jaar

17%

36%

Geslacht

Vrouw

Man 25%

75%

Man met de Microfoon

Over de podcast

Chris Bajema 
presenteert een 
onafhankelijk 
radioprogramma vol 
bijzondere verhalen.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks

“Sympathieke, grappige en interessante podcast” 
Baas574 (via iTunes)

Luisteraars

55.000

10.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P SM

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

14%

18%

6%

35-44 jaar

45-59 jaar

29%

27%

Geslacht

Vrouw

Man 52%

48%

Mark Tuitert Drive Podcast

Over de podcast

Drive is de podcast 
waar Mark Tuitert 
in gesprek gaat met 
gedreven atleten, 
ondernemers, artiesten 
en wetenschappers.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: tweewekelijks

“Een erg fijne podcast om naar te luisteren met vele 
interessante gasten!” Tim_Zwijsen (via iTunes)

Luisteraars

25.000

11.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P M



Met Nerds om Tafel

Over de podcast

Wekelijkse podcasts 
waarin nerds praten 
over tech-onderwerpen. 
Met regelmatig 
gastnerds en vaste 
tafelnerds Daniel, 
Floris, Joost, Jurian 
en host Randal.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

12%

41%

2%

35-44 jaar

45-59 jaar

31%

11%

Geslacht

Vrouw

Man 90%

10%

Luisteraars

33.000

4.500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Eindelijk een podcast van gewoon nerds die lekker 
zichzelf zijn, hun verhalen vertellen en interessante gas-
ten vragen stellen.” mtths (via iTunes)

P SM

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

18%

17%

27%

35-44 jaar

45-59 jaar

14%

17%

Geslacht

Vrouw

Man 31%

69%

Moordcast

Over de podcast

Dionne Slagter neemt 
je mee in verschillende 
mysterieuze moord-
zaken. Samen met 
haar broer Henrik als 
sidekick duiken zij in de 
waargebeurde misdaad 
verhalen.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks

“Fijne podcast om naar te luisteren. Jullie vertellen zo 
meelevend en integer beschouwend. Ik kijk uit naar 
nog veel Moordcasts!” mandalamarlies (op Instagram)

Luisteraars

212.000

100.000

x geluisterd
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per aflevering.per aflevering.

P



Geslacht

Vrouw

Man 17%

83%

Die Muziekpodcast van Sagid & Shay

Over de podcast

Muziekjournalisten Sagid 
Carter en Shay Kreuger 
gaan in discussie over 
Unpopular Music 
Opinions, bespreken 
actuele thema’s en 
tippen elke week een 
bijzondere track.

Speelduur: +/- 40 min.
Frequentie: wekelijks Leeftijd

28-34 jaar

19%

40%

12%

35-44 jaar

45-59 jaar

22%

6%

23-27 jaar23-27 jaar

18-22 jaar

Luisteraars

10.000

1.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Een heerlijke podcast, alsof je met vriendinnen aan 
het kletsen bent over muziek. Hardop gelachen!”
    gsmans (via Itunes)

P M

Napleiten

Over de podcast

Misdaadjournalist Wouter 

Laumans en strafpleiter 

Christian Flokstra praten 

met advocaten over 

bijzondere zaken die hen 

altijd zullen bijblijven. 

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks

“Interessante podcast met zeer uiteenlopende zaken. 
Toegankelijke en leerzaam voor een leek als ik.”
avdeee (via iTunes)

Luisteraars Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

23%

26%

10%

35-44 jaar

45-59 jaar

19%

17%

Geslacht

Vrouw

Man 43%

57%
x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

450.000

75.000

P



Nooit Gezien

Over de podcast

Gijs Wilbrink, Ivo van 

Aart en Anna Drijver 

biechten, als filmmakers 

en - liefhebbers, 

aan elkaar op welke 

klassiekers zij - hoe 

gênant het ook is - nog 

nooit gezien hebben. 

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks Geslacht

Vrouw

Man 51%

49%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

21%

25%

14%

35-44 jaar

45-59 jaar

22%

14%

Luisteraars

17.000

2.500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P M

Onsje Groener

Over de podcast

Dè podcast die je op 
ideeën brengt voor een 
groener leven.  Geen 
zware klimaatpraat, 
maar veel leuke en 
handige duurzame tips, 
anekdotes, domme 
missers en hard gelach.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

9%

40%

2%

35-44 jaar

45-59 jaar

29%

15%

Geslacht

Vrouw

Man 15%

85%12.000

1.500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Luistert lekker weg. Handige tips en heerlijk dat  
ze zo eerlijk zijn!” SanneL (via iTunes)

P

“Leuke feitjes en achtergrondinformatie voor de echte    
 filmfreaks” - Loopmiepjes (via Itunes)



Opgewonden

Over de podcast

De podcast over liefde, 

intimiteit en seks in 

alle vormen en maten. 

Door Haroon Ali en Yora 

Rienstra.

Speelduur: +/- 25 min.
Frequentie: wekelijks

“Zo leuk, open, vrij en zonder oordelen, deze podcast 
van Haroon en Yora.” Augenalthuisius (op Instagram)

Geslacht

Vrouw

Man 46%

54%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

9%

22%

6%

35-44 jaar

45-59 jaar

21%

25%

Luisteraars

7.000

3.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P

Pak Schaal Podcast

Over de podcast

De Pak Schaal Podcast is 

dé podcast over Ajax! In 

deze podcast bespreken 

supporter Arco Gnocchi en 

clubwatcher Freek Jansen 

de meest belangrijke en 

onbelangrijke zakenrondom 

Ajax.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks Geslacht

Vrouw

Man 90%

10%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

15%

35%

6%

35-44 jaar

45-59 jaar

29%

12%

Luisteraars

110.000

22.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Elke keer genieten van deze podcast. Kennis en kunde maar 
ook veel plezier om naar te luisteren.” Wit5 (via iTunes)

P SM



De Podcast Psycholoog

Over de podcast

De Podcast Psycholoog helpt 

je op die momenten dat het 

leven je even niét toelacht. In 

elke aflevering bespreken we 

een belangrijk psychologisch 

thema en geven we tips die 

je meteen kunt toepassen in 

je dagelijks leven.

Speelduur: +/- 50 min.
Frequentie: maandelijks Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

22%

22%

11%

35-44 jaar

45-59 jaar

18%

19%

Geslacht

Vrouw

Man 31%

69%

“Deze podcast maak psychologie toegankelijk en interessant 
voor jongeren! Helder en duidelijk verteld met leuke gasten.” 
Sheraino (via iTunes)

Luisteraars

155.000

75.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P M

Podnataal

Over de podcast

Must listen voor elke 

mom (to be)! In seizoen 1 

kun je Simone Wijnands 

volgen tijdens haar 

zwangerschap en vanaf 

seizoen 2 draait de 

podcast helemaal om 

bevallingen.

Speelduur: +/- 50 min.
Frequentie: - Geslacht

Vrouw

Man 12%

88%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

8%

60%

3%

35-44 jaar

45-59 jaar

24%

4%

“Super! Both fun and educational!” Mdrva88 (via iTunes)

Luisteraars

10.000

7.500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P SMP SM



Luisteraars

Reality Check

Over de podcast

In Reality Check praten 
Timo, Marissa en Till 
na over dé realityserie 
van het moment. Van 
The Bachelor tot Ex 
on the Beach en B&B 
Vol Liefde, ze kijken het 
allemaal.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

26%

30%

9%

35-44 jaar

45-59 jaar

15%

15%

Geslacht

Vrouw

24%

76%
x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

95.000

6.000

“Hilarisch, herkenbaar en juicy. Love it!” 
    Evita873 (via iTunes)

Luisteraars

Man

P SMP SM

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

16%

20%

4%

35-44 jaar

45-59 jaar

21%

26%

Speelduur: +/- 15 min.
Frequentie: wekelijks Over de podcast

RELAAS is een plaats 
voor waargebeurde 
verhalen, verteld door 
mensen die ze zelf 
hebben meegemaakt. 
Eigen verhalen die 
boeien, ontroeren of 
ontspannen.

Geslacht

Vrouw

Man 26%

74%

Relaas

“Ik geniet van deze verhalen, ga zo door. Een aanrader 
voor iedereen.”  Finca Verde (via Itunes)

Luisteraars

40.000

4.500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P



Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

13%

30%

4%

35-44 jaar

45-59 jaar

31%

17%

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: seizoensgebonden Over de podcast

Een podcast voor 
wielerkijkers. Met voor- 
en nabeschouwingen, 
interviews en 
gezelligheid.

Geslacht

Vrouw

Man 87%

13%

De Rode Lantaarn

Luisteraars

200.000

23.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Deze mannen maken er zo een sfeer van dat is 
fantastisch. Ga zo door!” Sammeke (via iTunes)

P SM

Speelduur: +/- 30 min.
Frequentie: wekelijks Over de podcast

Doortje Smithuijsen 
en Perre van den 
Brink houden de jonge 
stedeling elke week 
een spiegel voor. Een 
podcast voor alle jonge 
mensen in de stad op 
zoek naar houvast.

Geslacht

Vrouw

Man 33%

67%

Schaamteloos Randstedelijk

“Ongemakkelijk herkenbaar.”  Tm95! (via Itunes)

Luisteraars

77.000

14.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

29%

42%

4%

35-44 jaar

45-59 jaar

16%

5%

P SM



Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

15%

29%

5%

35-44 jaar

45-59 jaar

27%

20%

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks Over de podcast

Arie Boomsma praat in 
iedere aflevering met 
een wetenschapper 
of specialist over 
onderwerpen als 
intermittend fasting, 
obesitas, plantaardig 
leven, of CBD.

Geslacht

Vrouw

Man 34%

66%

Een Serie Over Voeding

Luisteraars

50.000

8.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Zeer leerzame en inspirerende podcast. Arie stelt 
leuke vragen en is zelf ook zeer kundig.” 
    MiesW (via iTunes)

M P

Skiete Willy Podcast

Over de podcast

Dé podcast over PSV! 

Vanuit Eindhoven bespreken 

voormalig PSV-middenvelder 

en cultheld Bjorn van der 

Doelen en clubwatcher 

Marco Timmer de meest 

belangrijke en onbelangrijke 

zaken rondom PSV.

Speelduur: +/- 50 min.
Frequentie: wekelijks

“Heerlijk mannen gezwetsover de mooie dingen van 
het leven, irritaties, passies en ook PSV.” Ropy47 (via iTunes)

Geslacht

Vrouw

Man 91%

9%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

13%

17%

6%

35-44 jaar

45-59 jaar

33%

27%

Luisteraars

35.000

8.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

SSP S



Sterrin’s Dierenencyclopedie

Over de podcast

Met deze podcastserie 
ga je samen met ecologe 
Sterrin Smalbrugge op 
pad om alles te leren 
over de leukste, liefste 
en meest bijzondere 
dieren die er op de 
wereld bestaan. 

Speelduur: +/- 15 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

25%

21%

39%

35-44 jaar

45-59 jaar

9%

1%

Geslacht

Vrouw

Man 25%

75%15.000

1.500

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Hartstikke leuke podcast. De feitjes over de dieren 
van Sterrin zijn heel interessant!” evatje1980 (via iTunes)

P

De Stijn, Tobi en Jeppe Show

Over de podcast

Je favoriete trio om 
het weekend mee te 
starten! Iedere vrijdag 
bespreken Stijn, Tobi en 
Jeppe de belangrijkste 
trends. En natuurlijk 
betrekken ze de 
luisteraar er ook bij.

Speelduur: +/- 40 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

300.000

80.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

37%

21%

25%

35-44 jaar

45-59 jaar

5%

9%

Geslacht

Vrouw

Man 45%

55%

“Erg grappig. Om te gieren!”               
                                                    JBoelie (via iTunes)

P SM



Studio Socrates

Over de podcast

Een podcast van Daan 
Sutorius, Jasper 
Gottlieb en Jonne 
Seriese over alles wat 
voetbal mooi maakt.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks

“Net de podcast geluisterd, erg van genoten
mannen.“ ekuiper1987 (op Instagram)

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

21%

38%

4%

35-44 jaar

45-59 jaar

24%

9%

Geslacht

Vrouw

Man 93%

7%
x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Luisteraars

30.000

3.500

P SM

Trust Nobody - een podcast over Wie is de Mol? 

Over de podcast

Trust Nobody is een 

podcast over Wie is de 

Mol?. Wekelijks bespreken 

Elger, Mark en Nelleke de 

aflevering van Wie is de 

Mol? van die week na en 

duiken ze in de theorieën 

van molloten.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: -

“Dit jaar begonnen met luisteren en nu ook een oud 
seizoen aan het terugkijken, superleuk en gezellig.” 
lartjeee (via iTunes)

Geslacht

Vrouw

Man 32%

68%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

26%

24%

21%

35-44 jaar

45-59 jaar

11%

12%

Luisteraars

100.000

13.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P S



Trust Nobody België - een podcast over De Mol

Over de podcast

Trust Nobody is een 

podcast over De Mol, 

de Vlaamse variant van 

Wie is de Mol?. Wekelijks 

bespreken Elger, Mark 

en Nelleke de aflevering 

na en duiken ze in de 

theorieën van molloten.

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: -

“Elke keer weer genieten.” rrron1267 (via iTunes)

Geslacht

Vrouw

Man 37%

63%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

26%

26%

17%

35-44 jaar

45-59 jaar

17%

10%

Luisteraars

75.000

9.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P S

Universiteit van Nederland Podcast

Over de podcast

De beste 

wetenschappers 

geven antwoord op 

spraakmakende vragen. 

Van donkere materie 

tot verliefdheid bij 

dieren: alles komt 

voorbij!

Speelduur: +/- 15 min.
Frequentie: twee per week Geslacht

Vrouw

Man 61%

39%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

22%

21%

11%

35-44 jaar

45-59 jaar

17%

20%

Luisteraars

440.000

20.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Winnaar
Dutch Podcast Award
Tech en Wetenschap

P



Universiteit van Vlaanderen Podcast

Over de podcast

Topprofessoren uit de 

Vlaamse Universiteiten 

geven een antwoord 

op de meest 

uiteenlopende vragen 

en nog veel meer via 

deze gratis colleges.

Speelduur: +/- 15 min.
Frequentie: twee per week Geslacht

Vrouw

Man 61%

39%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

18%

23%

8%

35-44 jaar

45-59 jaar

23%

23%

Luisteraars

220.000

10.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Deze podcasts zijn altijd weer bijzonder interessant. 
Complimenten aan de makers!” Truus96011 (via iTunes)

P

Verrukkelijke Wetenschap

Over de podcast

Een vrolijke podcast 
die u iedere week 
meeneemt in de wereld 
van de wetenschap. 
Eindelijk een podcast 
voor iedereen die wel 
een keer “waarom?” 
heeft geroepen!

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: wekelijks Luisteraars

15.000

2.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

26%

32%

8%

35-44 jaar

45-59 jaar

9%

3%

Geslacht

Vrouw

Man 59%

41%

“Grappig en leerzaam. Met erg boeiende gasten, 
goede vragen en fijne uitleg.” Juuls66 (via iTunes)

P



VI ZSM

Over de podcast

In VI ZSM praten we je 

elke werkdag zo snel 

mogelijk bij over het 

voetbalnieuws. Wat is 

er gisteren gebeurd? 

Waar moet je vandaag 

op letten? Je hoort het 

in VI ZSM!

Speelduur: +/- 15 min.
Frequentie: 5x per week Geslacht

Vrouw

Man 93%

7%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

30%

26%

12%

35-44 jaar

45-59 jaar

16%

12%

Luisteraars

160.000

6.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Leuk en slim, zo’n dagelijkse editie!” - YungJeroen (via iTunes)

P S

De Volksjury

Over de podcast

Laura en Silke 
speculeren op een 
onverantwoorde manier 
over onopgeloste 
moordzaken.

Speelduur: +/- 60 min.
Frequentie: tweewekelijks

“Veel onderzoek, duidelijk verteld, interessante 
details” ALjazer (via iTunes)

Luisteraars Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

30%

26%

17%

35-44 jaar

45-59 jaar

15%

9%

Geslacht

Vrouw

Man 22%

78%400.000

75.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

P SM



Vrouwmibo

Over de podcast

Elke week bespreken 

Nina, Iris en Sophie 

de week met op de 

borrelplank enkel 

ongefilterde meningen 

en ongegeneerde 

verhalen. 

Speelduur: +/- 45 min.
Frequentie: wekelijks Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

34%

14%

34%

35-44 jaar

45-59 jaar

4%

10%

Luisteraars

450.000

100.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

Geslacht

Vrouw

Man 15%

85%

Nieuw in het netwerk - nog geen reviews

P S

VV Het Voetbalverhaal

Over de podcast

Een team van 

getalenteerde makers 

vertelt ongewone, 

unieke verhalen uit 

de voetbalwereld. 

Omdat voetbal meer 

is dan sterspelers en 

statistieken.

Speelduur: +/- 30 min.
Frequentie: wekelijks Geslacht

Vrouw

Man 83%

17%

Leeftijd

18-22 jaar

23-27 jaar

28-34 jaar

16%

42%

8%

35-44 jaar

45-59 jaar

20%

9%

Luisteraars

12.000

3.000

x geluisterd 
per maand

gem. aantalgem. aantal
beluisteringen beluisteringen 
per afleveringper aflevering

“Wat een mooie start van de podcast. Smaakt naar meer”   
    - M.Cherm (via iTunes)

P



Pre- en post-roll campagne
• Tijdelijk in de podcast

+ Host-read optie (premium)

Mid-roll campagne
• Tijdelijk in de podcast

+ Host-read optie (premium)

Native sponsoring
• Volledig geïntegreerd in de aflevering
• Host-read sponsoring

P

S

Advertenties en sponsoring 
binnen het netwerk van Dag en Nacht Media

M



Pre-roll en post-roll advertenties binnen het netwerk van Dag en Nacht Media

Pre-rolls en post-rolls

Voor onze podcasts verkopen wij pre-roll en post-roll advertenties. 
Een pre-roll is een geluidsfragment van ongeveer 30 seconden dat 
afgespeeld wordt voordat de aflevering begint. Een post-roll is een 
geluidsfragment van ongeveer 15 seconden dat afgespeeld wordt 
zodra de aflevering is afgelopen – een reminder die in combinatie 
met de pre-roll goed werkt. Pre-rolls en post-rolls staan tijdelijk 
in de podcast en verdwijnen automatisch zodra het totaal aantal 
ingekochte beluisteringen is behaald.

Hoe de kosten worden berekend

Kosten voor een pre-roll en post-roll campagne worden berekend 
per duizend luisteraars (‘CPM’). Ons CPM tarief is € 40,-. Je kiest 
zelf hoeveel beluisteringen je wilt uitserveren en welk budget je wilt 
spenderen. We hanteren een minimumbudget van € 4.000,-.

Al onze tarieven zijn inclusief opname, productie, post-productie en 
distributie van de advertentie. Deze advertenties worden standaard 
ingesproken door ervaren voice-overs. De kosten zijn exclusief btw.

Beluisteringen Kosten

100.000 € 4.000,- 

125.000 € 5.000,-

150.000 € 6.000,-

175.000 € 7.000,-

200.000 € 8.000,-

225.000 € 9.000,-

250.000 € 10.000,-

500.000 € 20.000,-

750.000 € 30.000,-

1.000.000 € 40.000,-

1.250.000 € 50.000,-

Mogelijk bij alle podcasts in de catalogus met het icoon P



Mid-roll advertenties binnen het netwerk van Dag en Nacht Media

Mid-rolls
 
Liever tijdelijk en op de beste plek in de aflevering te horen zijn? 
Dan is een mid-roll campagne iets voor jouw merk! Een mid-roll is 
de nieuwste vorm van tijdelijk adverteren in de podcast. Net zoals 
een pre-roll en post-roll bereik je in een korte periode de juiste 
doelgroep. Het verschil? De boodschap hoort de luisteraar middenin 
de aflevering en duurt langer. Een mid-roll is een geluidsfragment 
van ongeveer 1 á 1.5 minuut en verdwijnt automatisch zodra het 
totaal aantal ingekochte beluisteringen is behaald. 

Hoe de kosten worden berekend

Kosten voor een mid-roll advertentiecampagne worden berekend 
per duizend luisteraars (‘CPM’). Ons CPM tarief voor mid-rolls is  
€ 60,-. Je kiest zelf hoeveel beluisteringen je wilt uitserveren en 
welk budget je wilt spenderen. Deze campagnes zijn altijd tijdelijk.

We hanteren een minimumbudget van € 4.000. Al onze tarieven zijn 
inclusief opname, productie, post-productie en distributie van de 
advertentie. De kosten zijn exclusief btw.

Beluisteringen Kosten

66.700 € 4.000,- 

83.400 € 5.000,-

100.000 € 6.000,-

116.700 € 7.000,-

133.400 € 8.000,-

150.000 € 9.000,-

166.700 € 10.000,-

333.400 € 20.000,-

500.000 € 30.000,-

666.700 € 40.000,-

833.400 € 50.000,-

Mogelijk bij alle podcasts in de catalogus met het icoon M



Host-read advertenties

Host-read advertenties

Het is ook mogelijk om een pre-, mid- en post-roll advertentie te 
laten produceren die wordt ingesproken door de host(s) van de 
podcast. Een host-read advertentie is extra krachtig door de al 
bestaande, persoonlijke band tussen de host en de luisteraars van 
de podcast. Voor optimale effectiviteit van de boodschap stemmen 
de hosts de advertentie op een natuurlijke manier af zodat die 
goed aansluit bij hun luisteraars. De extra kosten van een host-
read zijn € 1.000,- per podcast.

Een kleine greep uit onze hosts

Mogelijk bij alle podcasts in de catalogus met het icoon 



Native sponsoring binnen het netwerk van Dag en Nacht Media

Wil je optimaal aanwezig zijn 
in een podcast?

Kies dan voor native sponsoring. Sponsoring 
is altijd host-read, volledig geïntegreerd in de 
aflevering en blijft dus ook in de toekomst nog te 
horen in de podcast. In overleg met de podcasters 
verzinnen we een optimale en creatieve manier 
om jouw merk onder de aandacht te brengen. 
De duur is maximaal 1,5 minuut.

Het minimale budget voor een campagne 
is € 4.000,-. Uiteraard kunnen we voor dit 
bedrag een combinatie van verschillende 
podcasts inzetten. Wij adviseren minimaal 3 
afleveringen per podcast in te kopen zodat 
de campagne goed tot z’n recht komt in de 
podcast.

Ook hier geldt: al onze tarieven zijn inclusief 
opname, productie, post-productie en distributie 
van de advertentie. De bedragen zijn exclusief 
btw.

Podcast Kosten per 
aflevering

Betrouwbare Bronnen € 1.440,-

Boeken FM € 560,-

Borrelpraat € 2.400,-

Bright € 720,-

DAMN, HONEY € 960,-

Dick Voormekaar € 1.920,-

De Eeuw van de Amateur € 500,-

Elftal van de Week € 520,-

Gossip Guy Prijs op aanvraag

Mogelijk bij alle podcasts in de catalogus met het icoon S



Native sponsoring binnen het netwerk van Dag en Nacht Media

Podcast Kosten per 
aflevering

De Grote Podcastlas € 800,-

Hard Gras € 1.120,-

Hoe Ben Je Zo?! € 1.040,-

Ik Ken Iemand Die € 760,-

Kein Geloel € 640,-

Knorrepodcast € 560,-

Met Nerds Om Tafel € 500,-

Pak Schaal Podcast € 1.760,-

Podnataal € 600,-

Podcast Kosten per 
aflevering

Reality Check € 500,-

De Rode Lantaarn € 1.840,-

Schaamteloos Randstedelijk € 1.120,-

Skiete Willy € 640,-

De Stijn, Tobi  
& Jeppe Show € 6.400,-

Studio Socrates € 500,-

Trust Nobody: Een Podcast 
Over ‘Wie Is De Mol?’ € 1.040,-

Trust Nobody België: Een 
Podcast Over ‘De Mol’ € 720,-

VI ZSM € 500,-



Native sponsoring binnen het netwerk van Dag en Nacht Media

Podcast Kosten per 
aflevering

De Volksjury € 6.000,-

Vrouwmibo Prijs op aanvraag


