RTL WEER & BUIENRADAR
RTL Weer & Buienradar vormen samen het
grootste weerplatform van Nederland.
Elke maand bereiken we circa 10 miljoen mensen via TV,
website, app en social media. En dat wordt gewaardeerd,
want ook dit jaar is Buienradar weer verkozen tot beste &
populairste weer-en verkeerwebsite van Nederland.

TELEVISIE

WEBSITE

• Billboarding
• Branded promo's
• In program items

• (Rich media) Display advertising
• Native advertising
• Online video

SOCIAL MEDIA
• Facebook & Instagram
• Twitter
• Chatbot (Messenger/ Telegram)

BRANDED CONTENT

360°

APP'S
• Smartphone
• Tablet
• Wearables

OVERAL EN
ALTIJD WEER

LICENSING

• Tailormade videoproducties
• Activatie
• Events

• Weerstations
• Paraplu's
• Boeken

(WEER)DATA

PRODUCTIE

• Locatiedata
• API met actuele weerdata
• Weer targeting

• Billboards & Promo's
• Speciale weerberichten
• Eigen HD studio

RTL WEER

BUIENRADAR

powered by Buienradar

App
gemiddeld

1,1

50 miljoen
bezoeken
per maand

(Bron: COMSCORE)

920.000
volgers

Website
gemiddeld

miljoen

30 miljoen

kijkers per dag

(Bron: SKO)

bezoeken
per maand

(Bron: COMSCORE)

200.000
likes

CASES
BBQRADAR & PRÉSIDENT
Rond de introductie van plakjes BBQ-smeltkaas van Président lanceerden we de BBQradar. De BBQradar is in huis gebouwd en laat tot
5 dagen vooruit zien of het goed weer wordt om te barbecueën. De
BBQradar werd gepromoot met een exclusief door Président gesponsorde campagne, bestaande uit TV-cromo’s op alle RTL-zenders, een
rich media display bannercampagne (HPTO) op basis van (mooi) weertargeting op Buienradar.nl, in-program momenten in het RTL Weer en
een speciale “BBQradar-alert” via social media op goede BBQ-dagen.

10 JAAR WEERBERICHT & SIGMA
Sigma S2 Allure-verf beschermt houtwerk meer dan tien jaar tegen
weer & wind. Maar hoeveel weer & wind is dat eigenlijk? Dit lieten we
zien in de speciale serie “Weerberichten voor de komende tien jaar”.
Korte video’s werden in eigen studio geproduceerd en gepresenteerd
door onze bekende TV-meteorologen. We verspreidden ze via alle
digitale Buienradar kanalen: de website, de app, Facebook en Twitter.
Verder werden mensen naar de video’s geleid via een rich media display campagne op Buienradar.nl en een pre-roll campagne op RTL XL.

WINTERSPORT WEERBERICHT & TIROL
Speciaal voor de Oostenrijkse regio Tirol produceerden we in onze
Buienradarstudio het Wintersport Weerbericht. Deze korte video
werd gepresenteerd door onze TV-meteorologen en verspreid onder
wintersporters via Buienradar, Facebook & Twitter. Daarnaast claimde
Tirol exclusief de vernieuwde Buienradar wintersportwebsite met een
cross device Homepage Take Over. De wintersportwebsite werd via
een cromo (promo + billboard van Tirol) op alle RTL-zenders en via het
RTL Weer gepromoot. En met een Buienradar Win-Win-Wintersportactie kon men in de hele maand december kans maken op een wintersportreis naar Tirol.

MUGGENRADAR & VAPONA
Om de overlast van muggen te beperken introduceerden RTL Weer,
Buienradar en Vapona de Muggenradar. Dit online platform werd aangejaagd door een 360-graden campagne op alle RTL-zenders, in het
RTL Weer, op de website en social media kanalen van Buienradar. Door
middel van ‘weertargeting’ werd een online display campagne alleen
ingezet wanneer er een verhoogde kans was op muggenoverlast. En via
social media kon men meedoen aan de MuggenQuizzz en een Vapona
prijzenpakket winnen.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?
Neem contact op!
Peter Markus, Brand Partnership Manager
06 - 31 93 33 65 • peter.markus@rtl.nl

Adverterenbijrtl.nl
facebook.com/AdverterenbijRTL
twitter.com/RTLNLSales

