
Serious Request zet zich 
in voor vluchtelingen
Na drie jaar de Neude in Utrecht en vorig jaar het Plein in Den Haag, staat 
het Glazen Huis dit jaar op de Grote Markt in Breda. Van 19 tot en met 24 
december sluiten drie 3FM’s dj’s zich zes dagen op, eten niets en maken 
24 uur per dag live radio. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers 
aanvragen en zo zamelen de dj’s geld in voor een goed doel. 
Dit jaar zet Serious Request zich in voor het Vluchtelingenprogramma van 
het Rode Kruis. Vanaf het moment dat de dj’s het huis verlaten kan de 
luisteraar genieten van de Top Serious Request. Acht dagen lang wordt de 
top van de meest aangevraagde nummers uitgezonden. 
Serious Request is inmiddels een begrip, in Nederland maar ook 
daarbuiten. Vorig jaar werd in totaal € 8.754.252 opgehaald, waarvan 
€ 5.249.666 in Nederland. Dit jaar zullen ook België en Frankrijk meedoen 
aan de actie.

Uniek bereik met Serious Request 
Niet alleen de opbrengst blijft ieder jaar stijgen, ook het aantal luisteraars 
is fors toegenomen; in 2007 luisterden in totaal 5,2 miljoen mensen. 
Het Nederlands publiek weet Serious Request ook via internet goed te 
vinden. Tussen 19 en 24 december bezochten 511.000 unieke bezoekers de 
3FM site en werden 3,2 miljoen pageviews gerealiseerd. Op televisie is het 
bereik met 54% sterk gestegen naar 5,4 miljoen kijkers. 
Serious Request is van radio-evenement echt uitgegroeid tot een 
multimediaal evenement. Via radio, televisie en internet werden in 2007 
maar liefst 10,3 miljoen Nederlanders van 10 jaar en ouder bereikt. 
(Bron: NPO, KLO 2007). 

Totaalbereik (in %) Serious Request (Radio, Televisie, Internet)

Bron: NPO, KLO 2007.
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Bereik heel Nederland met Serious Request  
Ster biedt speciale inkoopmogelijkheden rondom Serious Request. Natuurlijk is 
een pakket op maat ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met je 
Accountmanager. De pakketten zijn op basis van nettoprijzen en er zijn geen 
overige kortingen van toepassing.

Radiopakket e20.000
Het pakket wordt ingezet van 19 tot en met 31 december.

- 45 spots o.b.v. 20 seconden
- Inzet op 3FM van 06:00-24:00 uur

Radio- en internetpakket e30.000
Het pakket wordt ingezet van 19 tot en met 31 december.

Radio
- 50 spots o.b.v. 20 seconden
- Inzet op 3FM van 06:00-24:00 uur

Internet 
- Impressies:  250.000
- Website:  seriousrequest.3fm.nl
- Formaat: rectangle (300*250)

- Impressies: 250.000
- Website:  3fm.nl
- Formaat:  skyscraper (120*600)

Multimediaal pakket        e45.000 
Het pakket wordt ingezet van 19 tot en met 24 december.

Radio
- 30 spots o.b.v. 20 seconden, 5 spots per dag 
- Inzet op 3FM van 07:00-24:00 uur
- 20% voorkeursposities

Televisie
- 25 GRP’s (doelgroep 25-54 jaar)
- Inzet bij Serious Request Update en de live verslaggeving
- 20% voorkeursposities

Internet 
- Impressies:  250.000
- Website:  seriousrequest.3fm.nl
- Formaat: rectangle (300*250)

- Impressies: 250.000
- Website:  3fm.nl
- Formaat:  skyscraper (120*600)
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