COPYWRITING SAMPLES
-

Glow Evening

Dokter we hebben een noodgeval. Wat is er aan de hand met ‘m? Hij heeft al twee avonden niet
geluisterd naar Glow Evening. Oohh dat is ernstig. En nog erger hij heeft onder dwang van z’n
vriendin gisteren een keer meegekeken naar GTST? Okay dan moeten we direct overgaan op de
defibrilator, is ie volledig opgeladen? Iedereen aan de kant…ja ik zie een hartslag…pff net op het
nippertje. Elke maandag t/m donderdagavond van 7 tot 9 – Glow Evening voor als je wilt leven!
De vrijdagavond in Eindhoven was lang de horroravond van iedereen die lekker op de bank geploft
genoot van zijn of haar rust. [DING DONG] Godnondeknetter als da wir die kutjong zin van hier
achter…
Gelukkig is er weinig veranderd – alleen zitten ze nu op je radio! Luuk en Rein - elke vrijdagavond om
8 uur op Glow FM! “Ja da is nie zo erg dan aan de deur, ken ik ze tenminste afzettuh”. Luuk en Rein –
je kunt ze ook afzetten!

-

Mixed up

Voor de vetste beats kun je naar New York, Parijs, Tokyo, London of je blijft lekker in Eindhoven! Elke
vrijdagnacht van 11 tot 2 – Mixed up met de beste mixes en dj’s. [QUOTES Laidback Luke, R3hab,
Dyro, Shapeshifters en Sandro Silva.] ho ho spoel ’s ff terug [GUNSHOT] Okay ook weer opgelost –
Mixed up elke vrijdagnacht op Glow FM – Mixed up – more beats than you can handle!
Als je bij jezelf denkt…wat klinkt Glow FM toch lekker vandaag, thanks! Dat vonden we zelf
eigenlijk ook!
Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat luisteren naar Glow FM je een warm en voldaan gevoel
van binnen geeft – afhankelijk van hoe je de radio inbrengt [SCHREEUW] Glow FM
Dit is Bert [HEUJJ] en Bert luistert de hele dag naar Glow FM [WOAR DACHTU GIJ DAN DAK
ZO’N ROOIE KOP VAN HA] Glow FM!
Thuis, op het werk, in de auto…op de trekker, op je Solex, op de buurvrouw…waar je ook bent
– Glow FM [ZUCHT VAN BUURVROUW]

Weten wat cool is om straks te downloaden? Check Glow FM en ontdek elke dag nieuwe
muziek. Nieuwe muziek op Glow FM.
-

Zit je nog steeds te wachten voor je download binnen is? Glow FM – nieuwe muziek – NU!

