
Aan: Ondernemers & Entrepreneurs 

in Oldambt en daarbuiten 

SPECIALE SPONSOR-AANBIEDING 

van Ter Apel tot Delfzijl en van Stadskanaal tot Bad Nieuweschans 

 

Winschoten, 5 mei 2020. 

 

Beste ONDERNEMER, 
 

Met heel veel genoegen en trots kunnen we u berichten dat de gemeenteraad van Oldambt RTV GO! 

opnieuw & unaniem heeft benoemd tot de Lokale Omroep van de gemeente Oldambt. 

Dat betekent dat onze zendvergunning door het Commissariaat voor de Media wordt verlengd met een 

termijn van 5 jaar en deze keer dus tot 14 juli 2025! 
 

Om dit geweldig nieuws &  succes te vieren, hebben wij een hele speciale (tijdelijke) aanbieding voor u. 
 

Vanwege de troosteloze tijden, waarin vele van uw klanten zelfs bang zijn om kranten en reclamefolders 

zonder handschoenen aan te pakken en laat staan te lezen, vallen ze ‘thuisgebonden’ vaak terug op TV. 
 

Uit onderzoek is gebleken dat ‘voor het slapen gaan en gedurende slapeloze nachten’ heel vaak nog even 

een uurtje RTV GO! (Ziggo kanaal 40) wordt opgezet. Om te zorgen dat u uw klanten, voor de komende 

periode, toch gerust kunt stellen en duidelijk kunt maken dat ze veilig bij u binnen kunnen stappen,  

hebben we de volgende 99-dagen sponsor-aanbieding (onder ANBI fiscaal aftrekbaar) voor u ontworpen:  
 

U stuurt een ‘afbeelding’ van uw logo, reclame-uiting, voorgevel, team, product, passend op grootbeeld-TV 

en een korte pakkende slogan of korte zin naar info@rtvgo.nl. 
 

Dan maakt u € 99,= over op ‘NL 10 RABO 0351 7793 96 t.n.v. Stichting Lokale Omroep’ en onder vermelding 

van: ‘Sponsoractie 99 dagen + uw firmanaam’ en wij verzekeren u, dat uw ‘boodschap/dia’ 99 dagen lang,  

in ‘primetime’ voor RTV GO!-kijkers, wordt vertoond via onze aandachttrekkende projectie-carrousel.  
 

Zo kunt u eenvoudig en onbedreigd uw huidige en toekomstige klanten bereiken en het geruststellende 

gevoel over te brengen, dat men veilig in uw zaak kan komen, of als alternatief uw Webshop kan vinden. 
 

Dit is een eenmalige actie met hoge korting, per direct ingaande en te boeken tot uiterlijk 31 mei 2020.  

De ene hand wast de andere en RTV GO! is ervan overtuigd dat uw huidige en toekomstige klanten uw 

persoonlijke boodschap en levensteken zullen zien en waarderen, tijdens de daaropvolgende 99 dagen. 
 

Bij voorbaat dank, met gezonde groet en goede zaken gewenst, 

D.J. [Han] de Grooth 

voorzitter  


