
  

COPYWRITING SAMPLES 

 
 
PROMO CABRIO CONTEST 
 
Open, dicht. Open, dicht offff toch open…nee, ik doe em toch maar dicht. 
Wat vervelend he, rijden in een Audi A4 Cabrio! 
Deze hele week bij HOT Radio maak je kans op een maand gratis rijden…in de nieuwe Audi 
A4 Cabrio! 
Laat de zomer maar beginnen…jij komt cool voor de dag! 
Wat moet je doen? 1. Luister naar HOT Radio 2. Geef antwoord op de Cabrio-vraag 3. En 
win een maand gratis rijden in de nieuwe Audi A4 Cabrio. 
1 radiostation, 1 maand en 1 hele supercoole Cabrio! 
Voor alle details kijk HOTRAdio.nl – deze actie wordt medemogelijk gemaakt door 
Cabriorent – Drive your passion! 
En of je em open of dicht wil…laten we aan jou over… 
 
PRE-PROMO SWEEPER PSP2 
 
HOT Radio heeft em…de nieuwe PSP2, en als niet em niet redt gaat de PSP door de plee! 
Redt de PSP2. Meer details HOTRadio.nl 
 

• Spot Concert Tickets 1 
[BANG + DRONE+GEJUICH]Vorig jaar gaf jouw nummer 1 meer dan 5000 concert 
kaarten weg [GEJUICH-EFFECT] <meer dan 5000 concert kaarten> Tickets voor K-otic 
[fragment] Dj jose vs. G-Spot [fragment] etc. [BREAK EFFECT+GALM] En dit jaar? 
[UPTEMPO MUSIC] Blijf luisteren naar de nummer 1, voor jouw kans op kaarten voor 
de gaafste concerten en coolste party’s. [BANG+DRONE+GEJUICH]Hot Radio, de 
nummer 1 in Oost-Nederland [EFFECT+NEEDLE SCRATCH] euhh, sorry. De nummer 
voor concert-tickets in Oost-Nederland [BANG+DRONE][drie wijven luisteraars die door 
elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot Concert Tickets 2  



[BANG + DRONE+GEJUICH]Vorig jaar gaf jouw nummer 1 meer dan 5000 concert 
kaarten weg [GEJUICH-EFFECT] <meer dan 5000 concert kaarten> Tickets voor K-otic 
[fragment] Dj jose vs. G-Spot [fragment] etc. [BREAK EFFECT+GALM] En dit jaar? 
[UPTEMPO MUSIC] Blijf luisteren naar de nummer 1. Deze week jouw kans op kaarten 
voor ……………….. [BANG+DRONE+GEJUICH]Hot Radio, de nummer 1 in Oost-
Nederland [EFFECT+NEEDLE SCRATCH] euhh, sorry. De nummer voor concert-tickets 
in Oost-Nederland [BANG+DRONE][drie wijven luisteraars die door elkaar schreeuwen 
Hot Radio] 
 
• Spot Flashback Lunch 1a 
[BANG+DRONE]Welkom[QUOTE]Welkom[QUOTE]terug[QUOTE]terug in the 
Eighties.[FX][fragment Dallas] Jr. Ewing had nog een weelderige haardos.[FX][Fragment 
A-Team] B.A. was de enige Amerikaan met vliegangst.[FX]En jij zag er heel stoer uit in 
die (Opel) Manta[FX AUTO]terwijl je luisterde naar de hits van Madonna[fragment], Soft 
Cell[fragment] en Bonjovi[fragment][FX]. Dat was toen! [FX][QUOTE]Dit is nu! 
[FX+80’S MUSIC BED] Elke werkdag van half 1 tot 1, de grootste hits uit The Eighties 
in de Flasback Lunch. [QUOTE-We’re taking you back, way back] [BANG+DRONE] De 
nummer 1 voor Eigthies in Oost-Nederland [BANG+DRONE][drie wijven luisteraars die 
door elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot Flashback Lunch 1b 
[BANG+DRONE]Welkom[QUOTE]Welkom[QUOTE]terug[QUOTE]terug in the 
Eighties.[FX][fragment Dallas] Jr. Ewing had nog een weelderige haardos.[FX][Fragment 
A-Team] B.A. was de enige Amerikaan met vliegangst.[FX]En jij zag er heel stoer uit in 
die (Opel) Manta[FX AUTO]terwijl je luisterde naar de hits van Madonna[fragment], Soft 
Cell[fragment] en Bonjovi[fragment][FX]. Dat was toen! [FX][QUOTE]Dit is nu! 
[FX+80’S MUSIC BED] Elke werkdag van half 1 tot 1, de grootste hits uit The Eighties 
in de Flasback Lunch. [QUOTE-We’re taking you back, way back] [BANG+DRONE] De 
nummer 1 voor Eigthies in Oost-Nederland [BANG+DRONE][drie wijven luisteraars die 
door elkaar schreeuwen Hot Radio]<TAG>Maak in de Flashback Lunch kans op een 
compleet verzorgde lunch voor jouw afdeling of bedrijf, surf naar Hotradio.nl. 
 
• Spot Flashback Lunch 2a 
[BANG+DRONE]Welkom[QUOTE]Welkom[QUOTE]terug[QUOTE]terug in the 
Eighties.[FX][fragment Miami Vice] Don Johnson had zijn coole sportwagen 
nog.[FX][Fragment Patty & Wonderful] Patty uit Spijkerhoek wist nog niet wie Ed 
was.[FX]En jij had de hoogste score met Pacman[FX Pacman]terwijl je luisterde naar de 
hits van Prince[fragment], Melissa Etheridge[fragment] en Michael 
Jackson[fragment][FX]. Dat was toen! [FX][QUOTE]Dit is nu! [FX+80’S MUSIC BED] 
Elke werkdag van half 1 tot 1, de grootste hits uit The Eighties in de Flasback Lunch. 
[QUOTE-We’re taking you back, way back] [BANG+DRONE] De nummer 1 voor 
Eigthies in Oost-Nederland [BANG+DRONE][drie wijven luisteraars die door elkaar 
schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot Flashback Lunch 2b 
[BANG+DRONE]Welkom[QUOTE]Welkom[QUOTE]terug[QUOTE]terug in the 
Eighties.[FX][fragment Miami Vice] Don Johnson had zijn coole sportwagen 
nog.[FX][Fragment Patty & Wonderful] Patty uit Spijkerhoek wist nog niet wie Ed 
was.[FX]En jij had de hoogste score met Pacman[FX Pacman]terwijl je luisterde naar de 
hits van Prince[fragment], Melissa Etheridge[fragment] en Michael 



Jackson[fragment][FX]. Dat was toen! [FX][QUOTE]Dit is nu! [FX+80’S MUSIC BED] 
Elke werkdag van half 1 tot 1, de grootste hits uit The Eighties in de Flasback Lunch. 
[QUOTE-We’re taking you back, way back] [BANG+DRONE] De nummer 1 voor 
Eigthies in Oost-Nederland [BANG+DRONE][drie wijven luisteraars die door elkaar 
schreeuwen Hot Radio] ]<TAG>Maak in de Flashback Lunch kans op een compleet 
verzorgde lunch voor jouw afdeling of bedrijf, surf naar Hotradio.nl. 
 
• Spot Flashback Lunch 3a 
[BANG+DRONE]Welkom[QUOTE]Welkom[QUOTE]terug[QUOTE]terug in the 
Eighties.[FX][fragment Milli Vanilli] Milli Vanilli  was meer dan een playback-
act.[FX][Fragment Magnum] Magnum kon je toen nog niet eten, maar was gewoon een 
vent met een veel te grote snor.[FX]En jij zag er best sexy uit in dat veel te strakke t-
shirtje[FX fluiten]terwijl je luisterde naar de hits van Bruce Springsteen[fragment], Kool 
& the Gang[fragment] en Ruud Gullit[fragment][FX][BACKGROUND VOICE: Ruud 
Gullit?][FX]Ja, er zijn dingen uit de tachtiger jaren die we liever zouden vergeten! 
[FX]Dat was toen! [FX][QUOTE]Dit is nu! [FX+80’S MUSIC BED] Elke werkdag van 
half 1 tot 1, de grootste hits uit The Eighties in de Flasback Lunch. [QUOTE-We’re taking 
you back, way back] [BANG+DRONE] De nummer 1 voor Eigthies in Oost-Nederland 
[BANG+DRONE][drie wijven luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 

 
• Spot Flashback Lunch 3b 
[BANG+DRONE]Welkom[QUOTE]Welkom[QUOTE]terug[QUOTE]terug in the 
Eighties.[FX][fragment Milli Vanilli] Milli Vanilli  was meer dan een playback-
act.[FX][Fragment Magnum] Magnum kon je toen nog niet eten, maar was gewoon een 
vent met een veel te grote snor.[FX]En jij zag er best sexy uit in dat veel te strakke t-
shirtje[FX fluiten]terwijl je luisterde naar de hits van Bruce Springsteen[fragment], Kool 
& the Gang[fragment] en Ruud Gullit[fragment][FX][BACKGROUND VOICE: Ruud 
Gullit?][FX]Ja, er zijn dingen uit de tachtiger jaren die we liever zouden vergeten! 
[FX]Dat was toen! [FX][QUOTE]Dit is nu! [FX+80’S MUSIC BED] Elke werkdag van 
half 1 tot 1, de grootste hits uit The Eighties in de Flasback Lunch. [QUOTE-We’re taking 
you back, way back] [BANG+DRONE] De nummer 1 voor Eigthies in Oost-Nederland 
[BANG+DRONE][drie wijven luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 
]<TAG>Maak in de Flashback Lunch kans op een compleet verzorgde lunch voor jouw 
afdeling of bedrijf, surf naar Hotradio.nl. 
 
• Spot Hot Radio 1,2 & 3  
(3 verschillende versies met andere luisteraars en muziek) 
[BANG+MUSIC UPTEMPO] [DJ ROEPT: Wie is jouw nummer 1? LUISTERAAR: Hot 
Radio] De nummer 1 in Oost-Nederland[FX] [Muziekmontage met vernoeming van 
artiesten en of slogan #1 hit music door Kevin en Laura ritmisch op de muziek. Nieuw en 
oud afgewisseld] Blof, Anastacia, Prince, Madonna, Jennifer Lopez, Marco Borsato, The 
Police, Enrique Iglesias, Robbie Williams, Bon Jovi, Destiny’s Child, Red Hot Chili 
Peppers, U 2 en huidige hits] [FX NIEUW UPTEMPO BED]Jouw kans op vette prijzen 
[DJ: je wint een week lang rijden etc. LUISTERAAR: Wow te gek! ANDERE DJ: jij bent 
een winnaar, je krijgt etc LUISTERAAR: Ik ben er helemaal stil van] [BANG+DRONE] 
De nummer 1 met hits en prijzen in Oost-Nederland[FX] [drie wijven luisteraars die door 
elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot At work listening 1 



(begin-stuk haastig lezen)[phone-effect: 1] Het leven is kort [phone-effect: 2] Je bent toe 
aan een kop koffie [phone-effect: 3] Je hebt meer werk dan tijd [phone-effect: Waarom 
zou je dan je tijd verdoen met draaien aan je radio][FX tuning radio] [Kantoor geluiden, 
bouw geluiden][ UPTEMPO MUSIC BED] Op het werk luister je naar jouw nummer 1 
voor hits, prijzen en om half 1, de 80’s Flashback Lunch. [FX+DRONE]Ben eerlijk! Waar 
je luister je nou liever naar? Hot Radio? Of je baas die je weer geen opslag heeft gegeven? 
[BANG+DRONE] De nummer 1 op het werk in Oost-Nederland[FX] [drie wijven 
luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot At work listening 2 
[PHONE RING][Opnemen]Ja, hallo. [PHONE EFFECT: Ja, van Puffelen heb je die 
rapporten nou nog niet af!] [FX+MUSIC LULLIG MUZIEKJE] We weten allemaal dat de 
baas soms een eikel kan zijn. [PHONE EFFECT: ha, ha, ha]Dus zet je baas uit [FX]en Hot 
Radio aan! [Kantoor geluiden, bouw geluiden][ UPTEMPO MUSIC BED] Op het werk 
luister je naar jouw nummer 1 voor hits, prijzen en om half 1, de 80’s Flashback Lunch. 
[FX+DRONE]Ben eerlijk! Waar je luister je nou liever naar? Hot Radio? Of je baas die 
denkt dat slavernij nog niet is afgeschaft? [BANG+DRONE] De nummer 1 op het werk in 
Oost-Nederland[FX] [drie wijven luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot At work listening 3 
[BANG+DRONE] Hey, het is bijna tijd voor je lunchpauze [QUOTE: MMMM] Weet jij 
wat er op je boterhammen zit? [QUOTE: Aaahhh, lekker weer pindakaas met leverworst] 
[FX+MUSIC LULLIG MUZIEKJE] <Ironsich gesproken> Voor een smaakvolle invulling 
van je lunchpauze en de bevordering van je spijsvertering. [VETTE BOER] [Kantoor 
geluiden, bouw geluiden][ UPTEMPO MUSIC BED] Op het werk luister je naar jouw 
nummer 1 voor hits, prijzen en om half 1, de 80’s Flashback Lunch. [FX+DRONE]Ben 
eerlijk! Waar je luister je nou liever naar? Hot Radio? Of je maag die rommelt [FX] omdat 
je je broodtrommeltje bent vergeten? [BANG+DRONE] De nummer 1 op het werk in 
Oost-Nederland [FX] [drie wijven luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot interactieve 10 
[FX+DRONE] De 10 meest aangevraagde hits van vandaag, bepaal jij [UPTEMO MUSIC 
BED+LUISTERAARS die namen van artiesten roepen] De interactieve 10 elke werkdag 
om 7 uur. [MUZIEKMONTAGE van 3 actuele hits] [FX+DRONE] Heb jij al gestemd? 
[MUSIC] surf nu naar Hotradio.nl en laat je hothit achter en luister vanavond naar de 
Interactieve 10 [BANG+DRONE] De nummer 1 met de 10 meest aangevraagde hits in 
Oost-Nederland [FX] [drie wijven luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot Hot Radio Service 
[FX DEUR DICHT AUTO STARTEN] Vanaf het moment dat je naar je werk gaat tot de 
tijd dat Oost-Nederland weer naar huis toe rijdt [CLAXON MET DOPLER 
EFFECT][MUSIC] houdt Hot Radio je op de hoogte van de files [DJ OP DE 
ACHTERGROND: en het knooppunt Velperbroek 2km] nieuws [NIEUWSLEZER: 
QUOTE] en het weer [ANDERE NIEUWSLEZER: QUOTE] [BANG+DRONE] De 
nummer 1 voor verkeersinformatie, nieuws en weer in Oost-Nederland [FX] [drie wijven 
luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
 
 
• Spot Hot Radio Internet 



[FRAGMENT BEACH BOYS – SURFIN’][NEEDLE SCRATCH] Tuurlijk! [UPTEMPO 
MUSIC]Surfen wordt pas echt leuk met Hotradio.nl [FX TOETSENBORD TIKKEN] 
[ROBOVOICE: Hotradio.nl]Het laatste nieuws, stemmen voor de interactieve 10, 
meewerken aan de Flashback Lunch, roddels uit de showbizzwereld in Hot Newz, bekijk 
hoe de dj’s eruit zien [MUSIC STOP] Ja, lachen hè? En je kunt ze ook nog emailen! 
[MUSIC]Surf nu naar Hot Radio.nl [ROBOVOICE: Hotradio.nl]Surfen zonder nat te 
worden. [BANG+DRONE] De nummer 1 op Internet in Oost-Nederland [FX] [drie 
wijven luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 

 
• Spot Valentijnsdag   
[MUSIC SLOW DROEVIG KLASSIEK]Net als voorgaande jaren zitten dit jaar tijdens 
Valentijnsdag duizenden mensen eenzaam bij de brievenbus, wachtend op die kaart of dat 
cadeautje van die geheime liefde. Komt ie wel of is het weer een brief van de 
deurwaarder. Eerlijk gezegd, kunnen wij deze zielige vertoning niet langer meer aanzien. 
[MUSIC STOP NEEDLE SCRATCH] [MUSIC KLASSIEK VROLIJK ROMANTISCH] 
En daarom geeft Hot Radio jou dit jaar de kans om te laten HOREN hoeveel je van 
iemand houdt. [SWEEP FX][SLOW TEMPO BEAT MUSIC]Bel op Valentijnsdag met de 
Hot Radio Lovephone – [TONES UIT SOUNDFORGE DTFM GENERATOR] 026-
3250989 of stuur nu alvast jouw lovemail via Hotradio.nl zodat wij op Valentijnsdag jouw 
geheime liefde kunnen bellen en verrassen met zijn of haar favoriete hit. [FX] Dit jaar niet 
bij de brievenbus, maar bij de radio gaan zitten [BANG+DRONE] met de nummer 1 
tijdens Valentijnsdag in Oost-Nederland [FX] [drie wijven luisteraars die door elkaar 
schreeuwen Hot Radio] 

 
• Spot Hot in The Morning 
[BANG+DRONE] [SFX GAAPEN+WEKKER DIGITAAL] [RISE AND SHINE 
MUSIC]Zou het niet waanzinnig zijn om een eigen butler te hebben die je ’s morgens uit 
bed helpt? Je vertelt wat er in de krant [SFX KRANTEN GEFROMMEL]staat en je aan 
het lachen maakt. [FX+UPTEMPO MUSIC] Zet gewoon je radio aan! [FX]Hot in The 
Morning – elke werkdag van 6 tot 9 maakt Ivo Boudewijns je wakker met  nieuws 
[QUOTE ANP], weer en verkeersinformatie [QUOTES IVO]. [FX][MUSIC STOP] Het 
enige wat ie niet doet is je k[PIEP]T afvegen. [MUSIC]Maandag t/m vrijdag van 6 tot 9 – 
Hot in The Morning – eindelijk wakker worden zonder kater. [BANG+DRONE] met de 
nummer 1 in de ochtend in Oost-Nederland [FX] [drie wijven luisteraars die door elkaar 
schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot Hot in The Morning 
[SFX STRAAT+VERKEER] eeeuh, sorry meneer. Heeft u ooit gehoord van Hot in The 
Morning? [Nee!] Hallo daar, heeft u ooit gehoord van Hot In The Morning? [Nee, man rot 
op met die microfoon!] U dan, meneer. Heeft u ooit gehoord van Hot in The Morning? 
[Ja!] Echt waar? [Oh, nee toch niet.] [FX+MUSIC UPTEMPO] Elke werkdag van 6 tot 9 
– Hot in The Morning – [MUSIC STOP+SIMPEL MUZIEKJE]niemand luistert en dat is 
maar goed ook - [BANG+DRONE] de nummer 1 in de ochtend in Oost-Nederland [FX] 
[drie wijven luisteraars die door elkaar schreeuwen Hot Radio] 
 
• Spot Artist Promo 
Luister naar bijgaande cd voor voorbeeld, in plaats van THE MUSIC REVOLUTION 
komt: [BANG+DRONE] de nummer 1 in Oost-Nederland [FX] [drie wijven luisteraars 
die door elkaar schreeuwen Hot Radio]  

 


