EDITIE NL
WAT IS EDITIE NL?
Editie NL is een Nederlands actualiteitenprogramma van
RTL 4 en sluit aan bij het RTL Nieuws. Het programma
besteedt aandacht aan achtergronden. Met Editie NL kijken
we nét even anders: nieuws waar je als kijker wat van leert of
door geraakt wordt.

DOELGROEP
Voor wie?
18-49 jaar
Vrouwen
Provincie
MBO+
Gezinnen

THEMA'S
Modaal
Geen krant
Vooral interesse
in Nederlands nieuws
TECH

OPMERKELIJK

FAMILIE

NATIVE ADVERTISING
MOGELIJKHEDEN

LIFESTYLE

NIEUWS

2 MLN
pageviews per maand

Editie NL biedt digitale mogelijkheden voor native advertising. Zo wordt jouw merk naadloos
opgenomen in het design en de content van de site. De mogelijkheden zijn divers en kunnen op
maat worden samengesteld.

Native Facebook/
Instagram post
Om berichten bekend
te maken bij een
groot publiek, maken
we gebruik van onze
social community. Een
enthousiaste groep die
zorgt voor een hoge
interactie.

Facebook livestream
Facebook live is een goede manier
om klanten te binden. Dankzij
livestream kunnen fans jou beter
leren kennen en kan je als merk een
persoonlijke relatie opbouwen met
de Editie NL-volger. In samenwerking
met partners maken we tailor-made
video's, van one offs tot series, in
overleg met onze redactie.

Artikel
Binnen de sectie van
Editie NL op rtlnieuws.nl
kun je je aansluiten als
content partner. De
content wordt geschreven
door de online redactie
van Editie NL, uiteraard
in nauwe samenwerking
met jou.

Een gemiddeld bereik van

5,5 MLN
unieke bezoekers
per maand

VIDEO NATIVE ADVERTISING
Voor YouTube en de overige social
kanalen van Editie NL ontwikkelen
we continu nieuwe video formats.
Van challenges tot how to video's.
Graag werken we een plan uit waarbij jouw merk onderdeel is van een
format. Naast onze vaste Editie NLgezichten kunnen we naar wens ook
werken met een influencer.

EDITIE NL TESTPANEL
In samenwerking met een partner kunnen we een testpanel
samenstellen. Voorbeeld: zo stelden we een testpanel samen van
100 vrouwen, van wie 52 een droge huid hebben. Het testpanel
kreeg de kans om twee bodycrèmes van de partner te testen en hun
meningen over dit product via onze kanalen te delen.

CASES
TEKENRADAR

SAMENWERKING BUIENRADAR

Doel: Bereik genereren voor
CarePlus.

DUNKIN DONUTS
Doel: Goodwill creëren voor
toekomstige samenwerkingen.
Output: Content (livestream,
video, nieuwsitems) over de komst
van Dunkin Donuts naar Nederland
en de opening van de eerste
vestiging.
Resultaat: Ruim 150.000
bereikte personen via Facebook en
bijna 2.000 reacties, opmerkingen
en deelacties (maart 2017).

Output: Wekelijkse filmpjes met

Doel: Aandacht genereren voor het

feiten, fabels en uitleg over teken
en tekenbeten en een prijsvraag
via Instagram en Facebook. Om het
bereik te vergroten deelden we de
Buienradar-posts op onze social
media kanalen.
Resultaat: Relevante, korte
video’s over teken en tekenbeten
die onder meer zorgden voor
tienduizenden bereikte personen op
Facebook (mei 2017).

NK tegenwindfietsen van Eneco.
Output: Video’s in samenwerking
met social influencer en deelnemer
Thomas Cox (Concentrate). De
filmpjes lieten zien hoe hij zich
voorbereidde. Op het event zelf
werd Thomas gevolgd via een
Facebook livestream.
Resultaat: 10 posts tussen 1 en 20
november 2016 i.s.m. Eneco. Alleen
al de Facebook livestream leverde
bijna 250.000 bereikte personen op.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?
Neem contact op met je accountmanager
Adverterenbijrtl.nl

NK TEGENWIND

facebook.com/AdverterenbijRTL

twitter.com/RTLNLSales

