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Bereik meer met

RTL LICENSING
Meeliften op de autoriteit en populariteit van sterke RTL-merken!
RTL Licensing maakt het mogelijk.

W

il je een nieuw product ontwikkelen? Zoek je een
originele manier om een hogere merkbekendheid te
creëren of een nieuwe doelgroep aan te spreken?
Met RTL Licensing maken we de koppeling tussen jouw product
of dienst en onze programma’s, events en online platformen via:
PRODUCTLICENTIES
PROMOTIONELE LICENTIES
SERVICELICENTIES

Samen creëren we nieuwe producten en diensten
die gegarandeerd de aandacht trekken van
jouw doelgroep. Van brainstorm tot realisatie en
van release tot promotie.
We denken graag met je mee vanuit onze expertise
in productontwikkeling, creatie, merkbewaking
en retailmarketing.

Bereik
miljoenen
fans
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PRODUCTLICENTIES
Met productlicenties ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe producten
en diensten, gekoppeld aan één van de RTL-merken. Je kunt denken aan
productgroepen als servies, kleding, food, speelgoed, personal care, boeken,
DVD's, elektronica en bordspellen. Ook een volledige productlijn die naadloos
aansluit op de wensen van jouw doelgroep behoort tot de mogelijkheden.

BORDSPELLEN & TV

Spelenderwijs

LEREN MET DE
B.V.K. CLUB

SERVIES

GOEDE TIJDEN

met Blond -Amsterdam
Samen met Blond-Amsterdam
ontwikkelden we een origineel
servies rond de personages
van de populaire RTL 4-serie
Goede Tijden, Slechte Tijden.
Fans van de serie kunnen zo
dagelijks hun koffie drinken
met Ludo, Janine of Laura.

Nederlands' bekendste
spellenfabrikant Jumbo en
RTL Telekids ontwikkelden
samen de Bomvol Kennis Club:
een ludiek TV-programma en
twee educatieve bordspellen
waarin kinderen spelenderwijs
kennismaken met verschillende
belangrijke thema's. Zo leren
kids met het Zakgeldspel
omgaan met de waarde
van geld, betalen en sparen.
In het Verkeersspel worden
in spelvorm allerlei
veiligheidsaspecten
uitgelegd die hen helpen
in het drukke verkeer.
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ENTERTAINMENT
voor thuis

Samen vertalen we
populaire TV-formats naar
jouw product. Bordspellen
zorgen ervoor dat onze kijkers
succesvolle spelshows thuis
eindeloos kunnen spelen met
het hele gezin. Met DVD-boxen
geven we RTL-series een extra
leven en met boeken bieden
we verdieping voor de
echte fans.

BORDSPELLEN
 he Big Picture
T
Expeditie Robinson
Ik Hou Van Holland
reiseditie
De Jongens
Tegen De Meisjes
reiseditie
Baantjer
Miljoenenjacht
Het Leukste
Meidenspel van Keet!

BOEKEN & DVD'S
Kattenoog
GTST
Divorce
Bluf 2
Zwarte Tulp
Gooische Vrouwen 2
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BRANDWEERMAN SAM

speelgoed voor kleine en grote helden

Telekids Toys bracht eind 2014 als eerste én exclusief de speelgoedlijn
van Brandweerman Sam op de markt. In no time ontstond er een run
op de populaire producten. Sindsdien brengt Telekids Toys de grootste
Brandweerman Sam-collectie. Inmiddels worden de producten in
het hele Nederlandse retaillandschap verkocht.

MISSIE GESLAAGD!
Stoere brandweerauto’s en jeeps,
een brandweerkazerne, een
kraan, een reddingscentrale
op zee en een razendsnelle
speedboot. Alles is aanwezig
om met gillende sirenes uit
te rukken en iedere brand
in Piekepolder te blussen.
Rugzakken en bordspellen
maken de speelgoedlijn
compleet. De hitserie
behaalt mooie kijkcijfers
bij RTL Telekids en
de brede productlijn
laat fantastische
doorverkoopcijfers zien.
De populariteit van de serie
wordt ook benadrukt door
een succesvolle theatertour die
afgelopen seizoen door 130.000
mensen is bezocht.
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MAGISCHE
SPEELGOEDLIJN
b ij Hema
WONDER SCHOOL
Rondom de TV-serie Wonder School ontwikkelden
HEMA, Just Formats en RTL Licensing met
succes een brede productlijn. In Wonder School
leert de goochelaar Wardo kinderen het vak van de
magie. Met de magic set, de losse goocheltrucs,
het doe-boek en alle afleveringen op DVD stappen
kinderen thuis de wonderlijke wereld van Wardo
en zijn magie binnen. De goochelvoorstelling wordt
voor kinderen helemaal compleet met de hoed,
cape en toverstaf!
Ook in het theater kunnen jong en
oud genieten van Wardo. Tijdens Wonder
School LIVE verrast hij hen met de meest
wonderlijke trucs.

Goocheltrucs
voor jong
& oud
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IEDERE FIETS EEN FEEST
ning
met Fun Masters B ike Light

Meer dan

16.000 stuks
verkocht in
één WEEK!

RAGE ONDER KIDS
In samenwerking met Tele Toys Retail
ontwikkelden we een gloednieuw
concept dat draait om led-verlichting.
In het RTL Telekids-programma
Fun Masters worden saaie en kapotte
fietsen, skelters, skateboards en
steps van kinderen ‘gepimpt‘ door
Rob de garagehouder. De allround
mediacampagne bestaande uit
TV- en digital (stream)spots, product
promo’s, advertenties, Telekids Toys
nieuwsbrieven en het vijfdelige
programma zorgde voor goede
verkoopresultaten bij Blokker,
Bart Smit, Intertoys en Telekids Toys.
Door de succesvolle campagne
fietsen zo'n 70.000 kids met een
gepimpte fiets rond.
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Met promotionele licenties kun je binnen je marketingcampagne een creatieve link
maken met onze merken. Gebruik woord- en beeldmerken in advertenties, outdoor
reclame, folders, online promotie en op de winkelvloer. De populaire RTL-merken zorgen
voor herkenning waardoor jouw producten de aandacht trekken.

PROMOTIONELE Activatie
licenties

tot op de
winkelvloer

Holland's Next
Top Model & Co lgate
Het succesvolle RTL 5-programma weet ieder
seizoen honderdduizenden kijkers te boeien in de
zoektocht naar hét nieuwe topmodel. In seizoen
2015 verrijkten we het format met een online
model contest en een social-mediacampagne.
Dit zorgde voor een groter bereik, verlenging van
de programmaduur, meer betrokkenheid bij het
publiek én extra exposure-mogelijkheden voor
adverteerders. Colgate koos voor een promotionele
licentie om haar doelgroep online en op de
winkelvloer te activeren.

Smiths

& Go ede Tijden, Slechte Tijden
PepsiCo Nederland, Endemol en
RTL Licensing ontwikkelden voor Smiths
een bijzondere winkelvloeractie rondom
het 25-jarige jubileum van de immens
populaire soap. Bij aanschaf van twee
Smiths-verpakkingen kregen fans fikse
korting op een uniek GTST-bordspel,
waarin 25 jaar wel en wee van Meerdijk
en haar inwoners aan bod komt.
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MOVING
MATCH
DANCE DANCE DANCE & KPN
Een intensieve
samenwerking tussen
KPN, Talpa en RTL leidde
tot dé danssensatie van
2015, een creatieve app en
een succesvolle activatie
op de winkelvloer.

KIJKERS ACTIVEREN
Rondom het TV-format ontwikkelde KPN
een gratis app waarmee kijkers de nieuwste
technologieën uit het dansprogramma zelf
konden ervaren via de Timor Thuis Challenge
(TTC). Ook bood de app videomapping materiaal
en extra (reality) content tussen de uitzendingen.
De TTC speelde een hoofdrol. Hierin daagde
juryvoorzitter Timor Steffens kijkers uit een
choreografie uit te voeren, op te nemen en te
delen via de app. “Het idee voor een app als
verlengstuk van het programma lag er al snel,
maar we wilden de kijker echt de show in
trekken en activeren. Dat deden we met de
TTC. We wilden ook dat ze fysiek in contact
kwamen met onze producten. Zo werd
het idee geboren van de green screens die
ze konden ophalen in onze winkels. Hiermee
konden kijkers thuis een versie van de techniek
uit het programma nabootsen door voor het
scherm de TTC op te nemen en videobeelden
achter de dans te projecteren. Wat we samen
hebben uitgewerkt is supergoed.”
- Coen Olde Olthof (Senior Vice President Marketing & Online, KPN)
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The Voice Kids

partnerships

The Voice Kids is al jaren
een dikke hit. Voor merken zit
er muziek in samenwerking
met het populaire programma.

KOPPELING
Dé talentenshow voor kids biedt
oneindig veel mogelijkheden voor
een koppeling met jouw merk via zowel
productlicenties als promotionele licenties.
Voor Raak ontwikkelden we unieke
premiums voor een sales promotion,
waaronder horloges en rugzakken. In 2016
zijn er daarnaast winkelvloeracties met
exclusieve armbandjes en schrijfsets.
WE Fashion ontwikkelde een unieke
The Voice Kids-kledinglijn. "De styling en
kleding in het programma vallen op, spreken
aan en helpen kinderen bij het ontwikkelen
van hun eigen smaak en voorkeur. De
samenwerking tussen een bekend
kledingmerk en het programma vindt
men dan ook logisch, inspirerend en
van toegevoegde waarde. De winkels
van WE Fashion zijn bovendien een
uitstekend platform voor het creëren
van awareness en verdiepen van de
merkbeleving."
- Chantall Olthoff (Marketing Director, WE Fashion)
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Al tw ee decennia

TROUWE

PARTNERS
Praxis en RTL Nederland
werken al sinds 1994
succesvol samen binnen Eigen
Huis & Tuin. Het programma
groeide uit tot vertrouwd decor
waarin Praxis bouwt aan top
of mind awareness.

HOGE SPONSORFIT

66%
van de kijkers

bezoekt een
Praxis-winkel

Wekelijks een miljoen kijkers, een
zeer hoge sponsorfit (93%), een
sponsorbekendheid boven de 70%
en een hoge doelgroepactivatie:
66% van de kijkers bezoekt
de Praxis-winkel en 81% gaat
regelmatig naar de Praxiswebsite. De winkelketen laat de
samenwerking naadloos doorlopen
in haar communicatiemiddelen en
op de winkelvloer met onder
andere de Eigen Huis & Tuin
inspiratieweken.

12 SERVICES

SERVICELICENTIES
Met servicelicenties maken we de koppeling tussen
RTL-merken en business-to-consumer platformen,
waarbij de relatie met de klant centraal staat.
VERRASSEND
APPY TIMES
Samen met MobXS brengen

we via deze gloednieuwe
portal elke week verrassende
nieuwe games en handige
apps voor jong en oud onder
de aandacht.

LEKKER LEZEN
TELEKIDS BOEKEN
In samenwerking met Elly’s Choice

lanceerden we in 2015 Telekids Boeken:
het állereerste eBook-abonnement voor
kinderen van 3 tot 12 jaar. Van magische
sprookjes en stoere heldenavonturen
tot grappige dierenverhalen: voor

elk kind wat wils. Voor slechts €2,99
krijgen abonnees iedere maand tien
aansprekende digitale kinderboeken.
De eBooks kunnen online en offline
onbeperkt gelezen worden op ieder
device: tablet, e-reader, smartphone
of computer.
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UNIEK
TELEKIDS TOYS
Het b-to-c-platform telekidstoys.nl
is een samenwerking tussen RTL

INSPIREREND

ZINGEN, DANSEN & TONEELSPELEN
Bij de Telekids Musicalschool kunnen
kinderen van 4 tot en met 9 jaar zich onder
deskundige begeleiding ontwikkelen
op het gebied van zang, dans, toneel en
muziek. Vanaf 10 jaar kunnen ze terecht
bij de RTL Talent Academy.

“Na 2,5 seizoen zijn we nu aanwezig
op zo’n 55 plaatsen in Nederland en
wat mij betreft is dit nog maar het begin.
De merknamen trekken de aandacht,
maar daarna moeten de scholen
zichzelf bewijzen. Dat doen ze door het
aanbieden van lessen op hoog niveau en
het organiseren van leuke extra’s, zoals
voorstellingen in een groot theater en
ClipClub dagen, waarbij je kan mee
dansen in een muziekclip.”
- André Pouwer (Eigenaar Stichting Kom Maar Op)

Licensing en Tele Toys Shop. De kracht
van de RTL-merken in combinatie met
het enorme bereik van onze kanalen is
absoluut uniek in deze markt. De leukste
online speelgoedwinkel van Nederland
is sterk in de verkoop van eigen merken,
zoals de immens populaire speelgoedlijn
van TV-held Brandweerman Sam, maar
ook in andere grote merken zoals Lego.
Daarnaast is Telekids Toys dé online plek
om unieke producten te vinden zoals
het Balance Board, Bike Lightning en
de Snackeez.

RTL

denkt graag
mee

GEÏNSPIREERD?
Wij denken graag met je mee. Neem voor antwoorden op vragen,
een creatieve brainstorm of voor een voorstel op maat contact op
met RTL Licensing.

Je bereikt meer bij RTL

Cleo de Rooij
Sr. productmanager
Tel: 06 – 51 09 10 89
E-mail: cleo.de.rooij@rtl.nl
Karl Breukink
Sr. productmanager
Tel: 06 – 51 09 01 76
E-mail: karl.breukink@rtl.nl
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