RTL Z BUSINESS DOMEIN
RTL Z is het grootste zakelijke platform in Nederland. RTL Z biedt een unieke
combinatie van zakelijk nieuws op tv, online en events. Dit zorgt voor een groot scala
aan mogelijkheden voor inhoudelijke partnerships en formats op maat. Het zakelijk
platform van RTL Z en de andere RTL-zenders bieden de mogelijkheid voor multimediale
campagnes, waarbij op een effectieve manier impact wordt gerealiseerd.

WAT IS HET BUSINESS DOMEIN?
Het Business Domein is, naast Tech en Finance, een van de
belangrijkste pijlers van RTL Z. Binnen dit domein bieden we
een groot bereik onder zelfstandige ondernemers, zakelijke
beslissers en de B2B doelgroep. We besteden aandacht
aan het laatste bedrijfsnieuws, ondernemersverhalen en
-portretten, persoonlijke ontwikkeling en carrière.

Zelfstandige ondernemer:

index t.o.v. RTL Z kijker 13+: 116

Zakelijke beslisser:

45%

index t.o.v. RTL Z kijker 13+: 112

B2B relaties:

44%

index t.o.v. RTL Z kijker 13+: 119

46%

MERKBEREIK

Bereik onder decision makers
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DRIE PROPOSITIES BINNEN HET BUSINESS DOMEIN

1. MKB ONDERNEMERS CONGRES
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ZOMER EDITIE
Het MKB Ondernemerscongres van RTL Z
is hét jaarlijks business-event voor
Nederlandse ondernemers. Samen met
3.000 MKB-ondernemers, de spraak
makendste sprekers en unieke partners
uit het zakenleven stap je even uit de
dagelijkse praktijk. De vijfde editie
van het congres biedt een mix van alle
inspiratie, kennis en netwerkmomenten
die je nodig hebt om als ondernemer en
met je bedrijf in ontwikkeling te blijven.

Het MKB Ondernemerscafé is
een unieke combinatie van een
tv-programma op RTL Z met een
kleinschalig regionaal netwerkevent
voor ondernemers. Tijdens de
MKB Ondernemerscafés gaan we
in gesprek met spraakmakende
ondernemers, volgen we minicolleges
van de beste experts en wordt onze
ondernemersvisie gevormd door de
scherpste opiniemakers.

Tijdens de zomer vindt er een speciale
editie van het MKB Ondernemerscafé
plaats, de zogenaamde zomer editie.
Overdag zijn de opnames van het
tv-programma. ’s Avonds is er een
ondernemersborrel in festival setting
met bbq, muziek en gelegenheid om te
netwerken. De sfeer van de avond is
ongedwongen en informeel.

Thema: ‘Hart voor de zaak’
Locatie: Brabanthallen
Datum: 31 oktober 2019

Uitzendtijden
donderdag 16:30, vrijdag 9:30
zaterdag 16u, zondag 13u

Locatie: in overleg te bepalen
Periode: juli 2020

THEMAWEKEN
Een themaweek biedt voor de partner de unieke mogelijkheid om met haar eigen content mee te liften op de
redactionele autoriteit van de redactie.

Televisie
Televisie
• Promocampagne themaweek
zenderbreed met 5 seconden
billboard partner (50 GRP’s 25-59 AB1)
• 10 minuten ondernemersportretten op
RTL Z inclusief 5 seconden billboard
partner
• 10 minuten compilatie uitzending
vanaf het event van de partner

Online
• Online seminar inclusief
aanjaagcampagne op RTL Z

Events
• RTL Z Studio op event locatie
partner incl. live uitzendingen

• Branded content artikelen op rtlz.nl
• Inzet Blueconic voor profiel opbouw
en targetting content
• Branded explainer video
• Partnerpagina op rtlz.nl
• Social media campagne rondom
branded content
• Displaycampagne
• Advertorial Z First Nieuwsbrief
(12.000 abonnees)

Nieuwsgierig naar wat we voor jouw merk kunnen betekenen?
Neem contact op met Lara van Leeuwen, Sr. Content & Media Strateeg | IMPACT,
lara.van.leeuwen@rtl.nl of +31 (0)35 – 671 3902 | +31(0)6 - 4610 7488

..EN ONTDEK

