
  

                                                                     
 

Online Nonstop40 

Naast de uitzending van de Top40 op vrijdagmiddag van 14.00-18.00 uur op Radio538, hebben we 

ook een online en Nonstop Top40 radiostation. Inmiddels realiseren we hiermee al meer dan 

160.000 streamstarts per week. 

Je kunt uiteraard via www.top40.nl naar dit radiostation luisteren, maar ook via een groot online 

radioportal als Nederland.fm. 

         

                                                                                                 Het profiel van de Top40 luisteraar 

WWW.TOP40.NL 

 

Op Top40.nl komen mensen voor de actuele Top40 lijst en luisteren ze naar de Nonstop40. 

Daarnaast is er de Tipparade, kunnen mensen concertkaartjes kopen voor hun favoriete artiest/band, 

is er de wekelijkse column van Mister Top40 Erik de Zwart, vind je er bijzondere Top40 lijsten en nog 

veel meer. Dat de site populair is blijkt wel uit het feit dat maandelijks 600.000 unieke personen 

www.top40.nl bezoeken. 
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Top40 App 

De gratis Top40 App is meer dan 230.000 keer gedownload.  Wekelijks krijgen de gebruikers op 

vrijdagochtend een bericht dat de nieuwe Top40 klaar staat voor ze. 

                    

Commerciële mogelijkheden 

Wij staan altijd open voor acties en/of promoties die binnen het interessegebied van onze doelgroep 

liggen. Daarbij kunnen we krachtige Top40 kanalen gebruiken om de doelgroep te bereiken.  

Weerbericht Sponsoring 

Deze exclusieve propositie bieden we het hele jaar aan en is erg interessant vanwege het grote 

bereik door het gebruik van de verschillende Top40 kanalen.  

Speciale Top40 lijsten 

Ieder jaar zenden we een aantal speciale Top40 lijsten uit. Denk daarbij aan de Valentijns Top40, 

Vader/Moederdag Top40, Zomer Top40 en de Kerst Top40. We bieden een aantal zeer interessante 

mogelijkheden voor merken/producten om hierin te participeren. 

Sponsoring Hitparade 

De hits van de toekomst. We bieden bezoekers van www.top40.nl de mogelijkheid hun stem uit te 

brengen op de nummers die nog niet in de Top40 staan, maar in onze ogen een hoge hit potentie 

hebben.  

Sponsoring Social media Top5 

Welke nummers staan er in de Social Media Top5? Iedere dag om 17.00 is er een Update en we 

bieden de mogelijkheid deze lijst te sponsoren. 

Contact 

Meer weten over de mogelijkheden en tarieven of heb je zelf een idee dat goed past bij de Top40, 

stuur dan een mail naar bas@top40.nl 
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