
MEDIAKIT SEIZOEN 2

HorseHeroes - SEIZOEN 2
Na 20 afleveringen in het eerste seizoen gaan wij verder met de podcast HorseHeroes seizoen 2. 
En in dit tweede seizoen komen er verschillende variaties van podcast formats aan bod.
In deze mediakit omschrijven wij de mogelijkheden en kosten.



Doelgroep HorseHeroes 
1 op de 6 Nederlanders beluistert wekelijks een podcast 
Man en vrouw 
Zakelijke paardenmarkt 
Vanaf 25 jaar
Luisteraars vanuit NL, BE, USA, SW, DE, DK, CH, AT
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Feiten & Statistieken
Zakelijke luisteraars beluisteren podcasts voor nieuwe inzichten van vakexperts. Daar ligt dus zeker 
een kans voor de ondernemer om waardevolle vakcontent te delen met hun doelgroep. De zakelijke 
luisteraar waardeert content die actueel is, waar innovatieve kennis wordt gedeeld en een podcast die 
heldere bronnen gebruikt. 

Ook oudere podcasts blijven scoren
Uit het onderzoek blijkt ook dat eerder uitgegeven podcasts steeds relevanter blijven. Ruim 45% van 
de podcastluisteraars luistert naar podcasts die een jaar geleden al geproduceerd zijn. Daaruit kun je 
opmaken dat geproduceerde content dus lang zijn waarde behoudt voor de doelgroep.

Facts 
 

5 ***** rating 
 

Wekelijkse uitzending
 

Duur: gemiddeld 1 uur
 

Ruim 50K downloads 
en 15K unieke luisteraars 

 
Genre Sport 
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Waarom adverteren in podcasts zo effectief is 

Bewuste keuze
Ten eerste kiest de luisteraar heel bewust die podcasts uit die hem of haar aanspreken. Waar de 
radio vaak op de achtergrond aanstaat en de televisiekijker een beetje rondzapt en drinken gaat halen 
tijdens het commercialblok, is de podcastluisteraar zelf op zoek gegaan naar shows die hem of haar 
interesseren. Daarom luisteren ze fanatiek en geconcentreerd.

Intieme band tussen luisteraar en host
Podcasts zijn een zogenaamd lean forward-medium. Een podcast wordt aandachtig geluisterd, 
meestal via de koptelefoon. Hierdoor ontstaat er een intieme, bijna vriendschappelijke band tussen 
luisteraar en host. En als jouw favoriete host je in een podcastadvertentie tipt over een tof nieuw  
product, dan neem je zo’n tip veel sneller aan. Dat is veel persoonlijker dan een advertentie via  
Facebook.

Afgestemd op de ontvanger
Omdat je precies weet hoe het luisterpubliek van een podcast is opgebouwd, kunnen adverteerders 
heel gericht targeten. Vooral in een nichemarkt zoals de paardenwereld waar HorseHeroes zich op 
richt. De tone of voice wordt bepaald in samenwerking met de host. Hoe relevanter een boodschap 
voor een luisteraar is, hoe sneller deze geneigd is om de podcastadvertentie uit te luisteren.

Unieke doelgroep
Daarbij komt dat podcasters een unieke demografische groep vormen, die normaal gesproken steeds 
moeilijker te bereiken is. Zo zijn de luisteraars van de HorseHeroes voornamelijk tussen de  24 en 68 
jaar oud. Een doelgroep die steeds vaker zelf wil kiezen wat en wanneer hij of zij kijkt of luistert. En 
podcasts zijn een digital product, dus alles kan gemeten en getest worden. 

“Heerlijk luisteren naar deze podcast. Voor het eerst gaan luisteren toen ik las over dit 
nieuwe kanaal. Lekker relaxed tijdens een wandeling luisteren naar de leuke verhalen, 

echt een aanrader.”



 
 

Wil jij meedoen met deze nieuwe rage en ook te gast zijn in onze veel beluisterde podcast?  
Na 20 afleveringen in het eerste seizoen gaan wij verder met de podcast HorseHeroes seizoen 2. 

En in dit tweede seizoen gaan er verschillende variaties van HorseHeroes aan bod komen. 
Op de komende pagina’s zie je de mogelijkheden en bijbehorende kosten.

WHO’S IN

ZIJ GINGEN JE VOOR!



HorseHeroes - ORGINAL
Floor Schoenmakers gaat het gesprek aan met hippische ondernemers.  
1 op 1 gesprekken met eerlijke antwoorden op, wie ze zijn, waar ze staan, hoe ze hun hippische carriere 
begonnen zijn, de toekomst en een aantal persoonlijke vragen.  
We starten elke podcast met een aantal keuze vragen die betrekking hebben op de gast. Ook geven we  
aandacht aan een stukje lievelingsmuziek van de gast. 
 
Nieuw in dit seizoen is het onderwerp; Wat speelt er in de media.  
Hierbij bespreken we een aantal actuele onderwerpen die spelen in de hippische media. Hoe kijkt de 
gast tegen deze onderwerpen aan en hoe heeft het betrekking op zijn of haar onderneming.

Ook nieuw is de Vragenpot; een pot met onverwachte vragen waar op het einde van de podcast een 
vraag uit wordt getrokken. Deze zal de gast beantwoorden en deze vraag is dan meteen de eerste 
vraag waarmee de volgende podcast wordt geopend bij de nieuwe gast. En deze trekt op het einde van 
zijn/haar verhaal wederom een nieuwe vraag uit de pot en zo verder...

Kosten- ORGINAL 
Duur opname;   ongeveer 1,5 uur op locatie of in onze studio in Weert 
Duur uitzending; maximaal 60 minuten
Uitzenddag: Maandag  
Plaatsing Spotify, Apple podcast en Google podcast
Inclusief;  feedpost op Instagram, Facebook en Linkedin met #hashtags en @mention naar uw bedrijf
Inclusief; stories op Instagram en Facebook over de opname met @mention naar uw bedrijf
Kosten; 795,- ex btw

              
Tarieven zijn ex btw en reiskosten
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ORIGINAL

“Wat nog miste in paardenland! Super leuk dit :-)”

OPTIE 1



HorseHeroes - DUO
In principe is het deels hetzelfde als de original, alleen gaan we het hier het gesprek aan met een duo.  
Denk aan werkgever en werknemer, ruiter en coach, sponsor en sponsorruiter,  sporter en fan,  
ondernemersduo, werknemers, etc.

Vragen over wie ze zijn, waar ze staan, hoe zijn ze hun hippische carriere begonnen, de toekomst en 
een aantal persoonlijke vragen. We starten elke podcast met een aantal keuze vragen die betrekking 
hebben op de gast. Ook geven we aandacht aan een stukje lievelingsmuziek van de gast. 
 
Nieuw in dit seizoen is het onderwerp; Wat speelt er in de media.  
Hierbij bespreken we een aantal actuele onderwerpen die spelen in de hippische media. Hoe kijkt de 
gast tegen deze onderwerpen aan en hoe heeft het betrekking op zijn of haar onderneming.

Ook nieuw is de Vragenpot; een pot met onverwachte vragen waar op het einde van de podcast een 
vraag uit wordt getrokken. Deze zal de gast beantwoorden en deze vraag is dan meteen de eerste 
vraag waarmee de volgende podcast wordt geopend bij de nieuwe gast. En deze trekt op het einde van 
zijn/haar verhaal wederom een nieuwe vraag uit de pot en zo verder...

Kosten - DUO 
Duur opname:  ongeveer 1,5 uur op locatie of in onze studio in Weert 
Duur uitzending; maximaal 60 minuten
Uitzenddag: Op maandag  
Plaatsing Spotify, Apple podcast en Google podcast
Inclusief;  feedpost op Instagram, Facebook en Linkedin met #hashtags en @mention naar uw bedrijf
Inclusief; stories op Instagram en Facebook over de opname met @mention naar uw bedrijf
Kosten; 995,- ex btw

              
Tarieven zijn ex btw en reiskosten
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DUO

“Fantastisch leuk om te luisteren , iets wat we echt missen in de paardensport.
Heel interessant om ook eens de zakelijke kant van de paardensport in te duiken!”

OPTIE 2



HorseHeroes - SPECIAL
Floor Schoenmakers maakt een podcast verslag op locatie om hier vervolgens - indien nodig meerdere 
dagen achter elkaar - een dagverslag van te maken. Zo krijgt een onderwerp een soort “live” reportage 
via het podcast platform. 
Denk hierbij aan een concours, evenement, open dagen, opening etc. 
Op locatie wordt de podcast studio ingericht en worden er diverse gasten aan tafel gevraagd. Een 
unieke manier om de luisteraars een “blik” achter de schermen te geven via deze exclusieve manier 
van storytelling. De podcast studio kan aanwezig zijn in een perscentrum of juist tussen het aanwezi-
ge publiek om extra aandacht en zichtbaarheid te geven aan deze unieke manier van marketing.  
 
Uiteraard zullen we wensen vooraf besproken worden. 

Kosten - SPECIAL 
Duur opname en voorbereiding gesprek: hele dag op locatie 
Duur uitzending; in overleg 
Uitzenddag: Op dagen van event of gebeurtenis 
Plaatsing Spotify, Apple podcast en Google podcast
Inclusief;  feedpost op Instagram, Facebook en Linkedin met #hashtags en @mention naar uw bedrijf
Inclusief; stories op Instagram en Facebook over de opname met @mention naar uw bedrijf
 
Kosten;  
Eén dag vanaf € 750,- ex btw per dag  
Meerdere dagen in overleg 
Plus gehele onkostenvergoeding; hotel, ruimte voor podcast studio, versnaperingen etc.

MAATWERK: uitaard staan wij open om per gelegenheid een aanbieding te maken

              
Tarieven zijn ex btw en reiskosten
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SPECIAL

“Wat een super leuke podcast! Fijn om dit te kunnen luisteren van paardenmensen  
voor paardenmensen”

OPTIE 3



 
Heb jij suggesties voor de ideale gast.  
Een evenement wat we niet mogen missen?
Wil je misschien als “suikeroom” genoemd worden voor 
en na elke opname en zelf een gast kiezen?
Heb je andere ideeën? Briljante onderwerpen of een  
mening over de podcast.

Wij horen graag van je! 

Neem even contact met ons op via

Telefoon Floor ;  0651 807107

Mail: info@ehscommunications.nl

DM via instagram en FB
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OVERIG

“Wat een super leuke podcast!  
Fijn om dit te kunnen luisteren van paardenmensen voor paardenmensen”



FACTS

“Trouwe luisteraar vanaf week een.  
De vele uren die ik voor het werk in de auto zit zijn op maandag  

echt genieten! Compliment voor de variatie aan gasten  
en leuke gesprekken!!”


