KIDS
ALLES

VOOR DE JONGSTE
DOELGROEPEN

Bij B.O.Z. kunnen
stoere jongens (en meiden)
van 6 jaar en ouder én hun
vaders zich storten op avontuurlijke
programma’s, waarbij de kernwaarden
- actie, avontuur, humor, techniek en
ontdekken - centraal staan. Te zien
zijn o.a. Lego Ninjago, Monster Jam en
Power Rangers Ninja Steel. Iedere
ochtend op het kanaal van
RTL 7, tussen 06.30 en
09.30.

Spannende verhalen, grappige weetjes en humoristische
karakters. Op TV, ons VOD-platform Videoland en
online. Via RTL Telekids, B.O.Z. en Cartoon Network
brengen we jouw merk onder de aandacht met een
breed scala aan leuke en educatieve kids-content,
voor de allerkleinsten tot aan brugklassers. Naast
onze TV-programma’s bieden we je de mogelijkheid
jongeren te bereiken via RTL MCN’s online content
creators met een miljoenenbereik. Zij weten als geen
ander hoe ze kinderen moeten inspireren door hun
ervaringen te delen in YouTube-video’s en op social
media. We zijn overal: bij evenementen door het
hele land, met een webshop én een magazine.

Cartoon Network is hét digitale
themakanaal voor schoolgaande
kinderen. Met tekenfilmseries als
Ben 10, Powerpuff Girls, Gumball,
Batman en Star Wars: The Clone Wars
biedt de zender 24 uur per dag de
beste kinderprogramma’s met
Nederlandse voice-over voor
kids tussen 6 en 12 jaar.

RTL Telekids is uitgegroeid tot een
breed entertainment platform voor kids
van 3 tot en met 8 jaar met vertrouwde titels
zoals My Little Pony, Brandweerman Sam en
Totally Fit Kidz. Met dagelijkse uitzendingen
op het kanaal van RTL 8, een 24 uurs-zender
(RTL Telekids 24/7) bij alle grote kabelaars,
Telekids.nl, de Telekids app, de online
speelgoedwinkel Telekids Toys, de
Telekids Musicalschool, licensing
en evenementen.

De influencers van RTL MCN
hebben op YouTube, Instagram
en Facebook een enorme fanbase van enthousiaste kids. Met
spraakmakende content en relevante
productintegraties weten onze online
influencers, waaronder Onnedi
Ons Moms segment bereikt
en ShelingBeauty, kinderen
moeders die thuis de beslissingen
als geen ander te
nemen op het gebied van spelen of eten.
inspireren.
Deze doelgroep zoekt telkens naar het
nieuwste speelgoed en inspirerende trends
en tips voor hun kinderen en zichzelf. Met
MommyproofTV en het netwerk van
content marketing specialist Adfactor
bereiken we maandelijks 2,5
miljoen unieke vrouwen
(30-45 jaar).
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BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

Neem contact op met je accountmanager
facebook.com/AdverterenbijRTL

636.000 subs
views per video (YouTube): 293.000
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Adverterenbijrtl.nl

OnneDi

twitter.com/RTLNLSales

followers op Instagram: 375.000

