ANP Radio

Nieuwsbulletins die bij
jouw radiostation passen
Het belangrijkste nieuws
in zes formats

ANP Radio is...
1

Betrouwbaar
Altijd snel, gevalideerd
en objectief.

2

Actueel
De ANP Radioredactie

ANP Radio

brengt de meest actuele en
relevante nieuwsberichten.

Radiostations die nieuws willen uitzenden, kunnen terecht
bij ANP Radio. De redactie maakt dagelijks ieder uur en tijdens

3

de ochtend,- en avondspits ieder half uur een actueel bulletin.
Er zijn zes verschillende formats en een bulletin bestaat uit

Flexibel

minimaal drie en maximaal vijf berichten. Ieder bulletin heeft

Kies uit live of opgenomen

ook een weerbericht dat gelicenseerd is bij Weeronline.

berichten, of enkel
in geschreven vorm.

Bij ANP Radio werken ervaren nieuwslezers die het bulletin op professionele wijze
inspreken. Het nieuws kan live worden ingesproken of vlak voor de deadline. Na de
opname staat het nieuws vrijwel direct voor je klaar en kan meteen worden uitgezonden.

ANP Radio formats

Radiostations die eigen nieuwslezers hebben kunnen de tekst in geschreven vorm

.FLASH

.HEADLINES

aangeleverd krijgen. Ook is er een combinatie mogelijk, afhankelijk van jouw wensen.

.NEWS

.NIGHT

.QUOTES

.LIVE

Bij belangrijk nieuws kun je er voor kiezen om extra nieuwsuitzendingen te
ontvangen. ANP Radio alarmeert je per sms als de extra uitzendingen klaar staan.

Levering
nieuwsbulletins
Je kunt de bulletins op verschillende manieren
ontvangen: Ontvang een audiofile via FTP Pull
of FTP Push, kies voor levering via e-mail, via
FTP

E-mail

Download

Live

downloadsoftware of ga voor een live verbinding.
Het format van de bestanden is MP3 of WAV.

Bulletins in zes verschillende formats
1

3
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.FLASH

.QUOTES

.NIGHT

.FLASH is een bulletin waarin

.QUOTES is het verklankte bulletin

Ook in de nacht levert ANP Radio

het nieuws in één minuut wordt

van ANP Radio. Dit nieuwsbulletin

een actueel bulletin van ongeveer

verteld. Het bulletin bevat het

bevat audiofragmenten met bij

anderhalve minuut. Het nieuws wordt

belangrijkste binnenlandse

voorkeur de hoofdrolspelers uit

ieder uur opnieuw geschreven en

nieuws, aangevuld met groot

het nieuws aan het woord. Een

ingesproken en is dus altijd actueel.

buitenlands en sportnieuws

bulletin duurt meestal zo’n

.NIGHT is goed te combineren met

en eindigt altijd met een

anderhalve minuut. De quotes die

.FLASH, .NEWS en .QUOTES.

actueel weerbericht.

in het bulletin te horen zijn komen

.NIGHT is: 4 berichten - met weerbericht -

.FLASH is: 4 berichten van

van interviews door ANP-verslag-

7 dagen per week van 00.00 uur

gemiddeld 15 seconden

gevers en van radio en tv.

tot en met 05.00 uur.

- 7 dagen per week van

.QUOTES is: 4 berichten - op werkdagen

06:00 uur tot 23:00 uur -

van 06:00 uur tot 19:00 uur - vaak

inclusief aan- en afkondiging.

gecombineerd met .FLASH en .NIGHT.
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.NEWS

.HEADLINES

.LIVE

Het format .NEWS is bedoeld

In de ochtend- en avondspits maakt

De ANP nieuwslezers kunnen

voor radiostations die een iets

ANP radio het format .HEADLINES.

.FLASH, .NEWS, .QUOTES en .

uitgebreider nieuwsbulletin willen

Deze geven snel een overzicht van

HEADLINES ook live lezen. Dit

hebben. Het bulletin duurt inclusief

het allerlaatste belangrijke nieuws.

heeft als voordeel dat er interactie

het weerbericht bijna anderhalve

Dit bulletin duurt slechts een

is met de dj’s waardoor het bulletin

minuut. Het belangrijkste binnen-

halve minuut en kan optioneel

levendiger klinkt. Een ander voordeel

landse nieuws staat centraal. Verder

worden afgesloten met een weer-

ten opzichte van opgenomen

is er aandacht voor groot buiten-

bericht. Nieuws uit eigen land

bulletins is dat het nieuws

lands, economisch en sportnieuws.

komt vaker aan bod dan buitenlands

altijd nog net iets actueler is.

.NEWS is: 5 berichten van

nieuws. Sportnieuws zit ook

gemiddeld 15 seconden

geregeld in de uitzending.

- 7 dagen per week van

.HEADLINES is: 3 berichten - met aan- en

06:00 uur tot 23:00 uur -

afkondiging - op werkdagen om 06:30, 07:30,

inclusief aan- en afkondiging.

08:30 uur en om 16:30, 17:30, 18:30 uur.

Wil je meer weten over ANP Radio of de tarieven?
ANP Radio is geschikt voor alle soorten radiostations die nieuws willen uitzenden.
Neem contact op via mediasales@anp.nl of bel naar 070 414 11 14.

070 414 11 14

mediasales@anp.nl

anp.nl

