Beste relatie,
In deze tijd worden we allemaal geconfronteerd met de effecten van de corona-crisis en de maatregelen die zijn getroffen
om deze zo goed mogelijk het hoofd te bieden. En er wordt een groot beroep gedaan op de mensen, die werken in de
vitale sectoren. Vanzelfsprekend is ieders gezondheid hierbij het allerbelangrijkste. Tegelijkertijd hebben de maatregelen
grote impact op heel veel bedrijven en organisaties. Hoe de crisis u ook treft, we wensen u daarbij veel sterkte.
Vanuit onze rol als regionale omroep en calamiteitenzender houden we u voortdurend op de hoogte van alle
ontwikkelingen, want goede en snelle informatie is nu bijzonder belangrijk. In het weekend zijn er extra edities van het
televisieprogramma Fryslân Hjoed te zien. Op radio, televisie en online wordt het actuele nieuws op de voet gevolgd en
worden als dat nodig is extra programma’s uitgezonden. Al het nieuws over het Coronavirus kan zowel in het Fries als het
Nederlands gevolgd worden op Omropfryslan.nl en de Omrop-app via een liveblog.
Daarbij zullen we ook aandacht geven aan alle mooie en creatieve initiatieven die nu ontstaan, om elkaar te steunen,
elkaar virtueel te ontmoeten of op een andere manier zaken te doen.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft met betrekking tot uw eigen communicatie en de plaatsing van
commercials. Hoewel ook wij maatregelen treffen voor onze afdeling en zoveel mogelijk vanuit huis werken, gaat onze
dienstverlening aan u onveranderd door, waarbij we onze contacten telefonisch of via mail laten verlopen. Heeft u vragen
over uw communicatie neem dan contact op met uw accountmanager. We denken graag met u mee. Reeds geplande
commercials kunnen tijdens de crisis vanzelfsprekend kosteloos worden omgeboekt naar een periode later dit jaar.
U kunt ons bereiken via reklame@omropfryslan.nl. Omdat we op ons algemene nummer minder goed bereikbaar
zijn, raden wij u aan direct met een van onze accountmanagers contact op te nemen. Hun gegevens vindt u op
www.omropfryslan.nl/adverteren/contact
Als daar aanleiding toe is, zullen we u via deze weg weer informeren.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Het team van Omrop Fryslân Reklame wenst u nogmaals veel sterkte en elkaars steun toe!
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