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Voor iedereen, die een woordje wil meespreken over het aktuele HITPARADE-gebeuren brengt Radio LMC, in 
samenwerking met het Instituut De Nationale Hitparade eksklusief wekelijks het cassette-programma de 
“NATIONALE HITPARADE”.
Een tweemaal drie kwartier durend Stereoprogramma, waarin de nieuw in de NATIONALE HITPARADE binnengekomen 
platen, de stijgers en de LMC-HITVERWACHTINGEN worden gepresenteerd.
Dus alles wat in het middelpunt van de hitparade-aandacht staat of zal komen te staan.
Dit allemaal af te draaien op Uw compact-cassetterecorder.

Het programma gaat iedere woensdag bij ons de deur uit. U heeft het dus op donderdag “in huis”.
Kortom voor U en Uw bezoekers een bron van aktuele informatie én een swingend achtergrondprogramma.
Bij het wekelijkse cassette-programma ontvangt U ook nog een gedrukte lijst van de NATIONALE single- én 
l.p. HITPARADE TOP 50.

Als ekstra service ontvangen onze abonnees bovendien maandelijks een NON STOP cassette-programma., 
samengesteld uit recent HITPARADE-werk.

De prijs ? Wel, die hoeft geen bezwaar te zijn.
Voor  14,07 +  1,30 verzendkosten per cassette (incl. B.T.W.) heeft U de NATIONALE HITPARADE “heet van de 
naald” in de bus. Betaling per kwartaal na ontvangst van onze faktuur.
Als U zich nu direct abonneert, dan zullen wij U echter ter kennismaking de eerste vier wekelijkse 
afleveringen + één non-stop programma sturen voor slechts  9,60 +  1,30 verzendkosten per cassette (incl.   
B.T.W.)!
Dat is dus totaal  54,50 in de eerste maand als introduktieprijs!
Als het programma U bevalt, dan hoeft U niets te doen en sturen we U de programma’s en een nota voor de 
rest van het kalenderkwartaal en zo vervolgens totdat U opzegt.

Stuur daarom nú bijgaande antwoordkaart in. Doen!
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