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ADVERTEREN BIJ RTL

ONTMOET JOUW
DOELGROEP OVERAL
Het beste entertainment en het
nieuws van morgen. Vanuit ons hart,
op alle schermen. Via onze media
bieden we oplossingen voor iedere
communicatiedoelstelling. Of je nu snel
groot bereik zoekt of juist een niche
doelgroep wilt aanspreken.
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CONNECTING
THE DOTS
Van eigen series en nieuws tot sport en films, van
liveshows tot digitale platformen en online streamen;
wij zijn daar waar de consument is. Met onze media
verbinden we mensen én merken met elkaar.
We houden onze kijkers op de hoogte
en laten hen genieten van onze content.
En we bieden jou op onze platformen
een scala aan mogelijkheden om deze
consument te bereiken, betrekken,
enthousiasmeren en activeren.

Ontspanning & amusement
Nederlands product en actualiteit
zijn dé speerpunten op onze TVzenders. Spannende dramaseries,
het laatste nieuws, human interest en
groot amusement staan centraal bij
familiezender RTL 4. Met een focus op
een jongere doelgroep staat RTL 5 voor
avontuur, humor, dating, reality, passie en
talent. Mannenzender RTL 7 biedt actie,
humor, reality en sport. Amerikaanse
films, series en crime zijn te vinden bij
RTL 8. RTL Crime brengt non-stop de beste
binnen- en buitenlandse misdaadseries
en RTL Lounge biedt alle ingrediënten
voor een heerlijke avond thuis: love & life,
beauty & health, koken, fashion en reizen.

Altijd op de hoogte
RTL Nieuws brengt nieuws dat belang
rijk en relevant is voor de consument.
Op TV door middel van de uitzendingen
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bij RTL 4, op desktop en in de app
met een nieuwsfeed met video, tekst,
foto’s en tweets. Met (breaking) news,
finance, tech, business en life is RTL Z
er voor iedereen die verder wil. Met
een eigen TV-zender, website, app,
social media en events is RTL Z overal
en altijd bereikbaar. Buienradar is het
populairste en grootste weerplatform
van Nederland.

Jong geleerd
RTL Telekids is een breed entertainmentplatform voor 3 tot en met 8-jarigen
met o.a. TV via RTL 8 en het eigen 24/7
digitale kanaal, een app, events, een
magazine, de Telekids Musicalschool
en een webshop. B.O.Z. is er iedere dag
voor stoere jongens en meiden op het
kanaal van RTL 7. Third party channels
Cartoon Network en JimJam maakt het
kidsaanbod compleet.

Online influencers
RTL MCN vertegenwoordigt populaire
online influencers en ontwikkelt owned
channels. Zo bieden we unieke content
voor een jonge doelgroep en realiseren
we een groot bereik op YouTube. Door
onze samenwerking met Adfactor heb
je nu nog meer mogelijkheden om via
native advertising je boodschap over
te brengen.

Third parties
Crime + Investigation en HISTORY
bieden internationale topseries en de
Ziggo Sport-zenders zorgen dat de
kijker geen toernooi of wedstrijd hoeft
te missen. XITE en SLAM!TV bieden
grote hits en bekende artiesten. E!,
AT5, ONS, CNN, AMC, Food Network,
Fine Living, OUTtv, Horse & Country
TV en Travel Channel maken het
aanbod van digitale themakanalen
compleet. Daarnaast bieden we online
advertentiemogelijkheden op onder
andere de platformen van Divimove
en TMG.

Mis geen moment

Live entertainment

RTL XL is hét online platform met alle
videocontent: vooruitkijken, catch-up
en exclusieve content. Voor de kijker
die niet kan wachten om de nieuwste
films en series te zien is er Videoland.

Via grootschalige publieksevene
menten zoals GABBERS, Let’s Dance,
The Christmas Show en het festivalweekend Healthy Fest brengen we je
live in contact met de doelgroep.
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INKOOPMOGELIJKHEDEN
Spot

Branded content

Een TV-spot zet je in binnen
de reclamezendtijd. Je kunt je
commercial rondom een bepaald
thema, tijdvak of programma
plaatsen.

Via een branded content
partnership rond onze sterke
merken kunnen we jouw doelgroep
bereiken, informeren, betrekken,
verrassen, enthousiasmeren,
inspireren en activeren. Zo kun je
jouw merk verbinden aan en mee
laten liften op de autoriteit van
onze content, voor het verhogen
van merkvoorkeur, het verbeteren
van je imago en het beïnvloeden
van de aankoopintenties.

Digital
Met onze sites, de aangesloten sites
in ons third party netwerk, apps en
YouTube-kanalen spelen we in op
thema’s die de consument raken
en bereiken we miljoenen unieke
bezoekers per maand. Zo ben je
bij ons verzekerd van effectieve
online inkoopmogelijkheden voor
optimale campagneresultaten:
online video, display, mobiel
adverteren en native advertising.

Special advertising
Met deze bijzondere vorm
van spotreclame claim je een
exclusieve positie en genereer je
extra attentiewaarde.

Billboarding
Billboards en breakbumpers op TV
en online vergroten in korte tijd je
naams- en merkbekendheid dankzij
een unieke koppeling met één van
onze programma’s.

Tailormade concept
Via TV, online, apps of events
brengen we jouw product relevant
in beeld en met een brand
activation maken we het publiek
enthousiast. Ook kunnen we samen
geheel nieuwe formats creëren.
Op basis van jouw doelgroep
en doelstellingen ontwikkelen
we gezamenlijk een tailormade
concept, van het claimen van
een programma-item tot een
volledig 360-graden partnership.
We kunnen een scala aan RTLplatformen inzetten, in combinatie
met jouw owned kanalen, zelfs tot
op de winkelvloer. Zo zijn we daar
waar jouw doelgroep zich bevindt.

360-graden
partnership
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INKOOP
SPOT
Iedere dag bereiken we met onze zenders
een massapubliek. Zoek je een manier om je
communicatiedoelstellingen snel te behalen?
Kies voor een spotcampagne ..EN ONTDEK
de kracht van TV.
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HOE WERKT HET?
De inkoopsystematiek voor spotzendtijd werkt als volgt: in
het mediacontract worden twee netto basisprijzen per GRP
afgesproken: een content basisprijs en een tijdvak basisprijs.
Daarnaast leggen we in het contract
de prijsindex vast voor de doelgroepen
die je wilt inkopen. In deze brochure
vind je de maandindexen en de
spotlengte-indexen waarmee je de
prijs per maand en per spotlengte
kunt berekenen. Je kunt kiezen
uit diverse inkoopopties met elk
een eigen productindex. Voor de
contentpakketten geldt de content

basisprijs en voor de tijdvak- en
themapakketten geldt de tijdvak
basisprijs. De gekozen inkoopvorm
bepaalt de hiërarchie van de indeling.
Voor een juiste balans in vraag en
aanbod publiceren we maandelijks per
product een marktindex (90-110) op
adverterenbijrtl.nl. Deze marktindex
is er volledig op gericht om alle
aanvragen goed te honoreren.
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MAANDINDEX
1-23

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

DEC

84

85

95

122

136

135

102

102

136

128

128

120

102

1-14

Voor het Kids Pakket gelden onderstaande maandindexen:

14

24-31

15-31

De netto basisprijzen uit het
mediacontract zijn gebaseerd op
een spotlengte van 30 seconden.

1-5

6-31

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

OKT

NOV

DEC

DEC

61

67

87

97

101

99

85

96

109

125

145

155

155

107

In de tabel hieronder vind je de indexen voor commercials met een
afwijkende spotlengte. Voor meerlingspots (basisspot en reminders)
geldt een indexcorrectie. De spotlengtes van de basisspot en de
reminders worden bij elkaar opgeteld en deze totale spotlengte
wordt in rekening gebracht. Voor een drieling- en vierlingspot geldt
een indexcorrectie met een toeslag van respectievelijk 5% en 10% op
het netto GRP-tarief.

SPOTLENGTE
IN SECONDEN

SPOTLENGTEINDEX
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VOORKEURSPOSITIES
Voorkeursposities

INKOOP SPOT

INKOOP SPOT

Voor 2018 gelden de volgende maandindexen, met uitzondering van het Kids Pakket:

SPOTLENGTEINDEX

Een voorkeurspositie vergroot de effectiviteit
van een spotcampagne. In het mediacontract
kunnen afspraken worden gemaakt over
voorkeursposities in een reclameblok. Hiervoor
gelden onderstaande toeslagen. De waarde
van voorkeursposities wordt gebaseerd op
gerealiseerde GRP’s.

Best spot
Met best spot ben je verzekerd van een vaste
positie in een door jou aangegeven reclameblok.
De inkoop van best spot is alleen mogelijk
in combinatie met Specifiek Fixed Budget of
Specifieke GRP.

VOORKEURSPOSITIE
& BEST SPOT

TOESLAG OP
NETTO GRP-TARIEF

Eerste positie

25%

75

Tweede positie

15%

25

85

Voorlaatste positie

10%

30

100

Laatste positie

35

115

40

130

45

145

50

160

55

170

60

180

12,5%

Afrekenen per flight
Wanneer je voor de mogelijkheid van afrekenen
per flight kiest, dient de looptijd van de flight
maandoverschrijdend te zijn. Binnen deze flight
worden de behaalde GRP’s van de verschillende
maanden met elkaar verrekend. Wil je binnen een
maand verschillende flights inzetten die niet met
elkaar worden verrekend, dan kun je deze
inkopen als Specifieke GRP.

15

INKOOP SPOT

Kies je
reclameblokken

INKOOP SPOT

CONTENTPAKKETTEN
Met de specifieke inkoopvormen kies je zelf de content
die het beste past bij jouw campagne. Voor inkoop van de
contentpakketten geldt de content basisprijs.

Sturing Vast
Voor een garantie op plaatsing is
het van belang dat er voor initiële
indeling een selectieve blokselectie
wordt aangeleverd. Na indeling van
de campagne wordt het schema
vastgezet en niet meer gewijzigd, met
uitzondering van wijzigingen op grond
van programmering, producthiërarchie
of prognoses. Blokken die worden
aangevraagd na initiële indeling hebben
geen garantie op plaatsing. Dit kan
echter wel worden bewerkstelligd door
een plaatsingstoeslag van 3%.
Bij deze contentpakketten moeten de
blokken voldoen aan een selectiviteitseis
t.o.v. 25-54 jaar. Voor 25-54 jaar geldt een
selectiviteitseis t.o.v. de core doelgroep
van de zenders. Deze selectiviteitseisen
worden elke maand op adverterenbijrtl.nl
gepubliceerd.

Specifiek Fixed Budget
J e kiest zelf de zender en daarbinnen
de reclameblokken.
Bij verwachte over- en onderscores
boeken wij in overleg blokken bij of
af. Onze prognoses zijn hierbij het
uitgangspunt.
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Voor
de initiële indeling is per
ingekochte zender een ruime
selectieve blokselectie nodig (150%).
Over- en onderscores van de diverse
inkoopvormen worden binnen de
campagne met elkaar verrekend.
Optimalisatie van het uitzendschema
is mogelijk met de software van Media
Buying Systems.
Minimaal aantal GRP’s: 15.
Minimale looptijd: 7 dagen.

 kiest minimaal 3 zenders en
Je
daarbinnen de reclameblokken.
Bij verwachte over- en onderscores
boeken wij in overleg blokken bij of
af. Onze prognoses zijn hierbij het
uitgangspunt.
Voor de initiële indeling is per
ingekochte zender een ruime
selectieve blokselectie nodig (200%).
Over- en onderscores van de diverse
inkoopvormen worden binnen de
campagne met elkaar verrekend.

 roductindex: RTL 4: 126,
P
RTL 5: 124, RTL 7, 8, Z en de
full audit themakanalen*: 120.

Specifieke GRP
J e kiest zelf de zender en
daarbinnen de reclameblokken.
Voor de initiële indeling is per
ingekochte zender een ruime
selectieve blokselectie nodig (150%).
Het daadwerkelijke aantal behaalde
GRP’s wordt in rekening gebracht.
Optimalisatie van het uitzendschema
is mogelijk met de software van Media
Buying Systems.
Productindex: RTL 4: 123, RTL 5: 121,
RTL 7, 8, Z en de full audit
themakanalen*: 117.

* Op het moment van publicatie van
deze brochure zijn dit: RTL Crime,
RTL Lounge, HISTORY, XITE en
Ziggo Sport.

Indien wij 4 dagen voor het einde van
de subperiode nog geen blokselectie
hebben ontvangen, boeken wij naar
eigen inzicht blokken bij.
De blokselectie moet voldoen
aan de budgetverdeling over de
RTL-zenders, die maandelijks wordt
gepubliceerd op adverterenbijrtl.nl.
Het uitzendschema wordt
gefixeerd na initiële indeling,
maar blijft verplaatsbaar voor
specifiek ingekochte zendtijd.
Optimalisatie van het uitzendschema
is niet mogelijk.
Minimaal aantal GRP’s: 15.
Minimale looptijd: 7 dagen.
Productindex: 121.
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Met een tijdvakpakket bepaal je zelf in welk tijdvak de spots worden
geplaatst. Wij verzorgen de indeling in het gewenste tijdvak. De campagne
wordt afhankelijk van je inkoopdoelgroep op diverse RTL-zenders en op een
selectie van de full audit themakanalen* geplaatst. Voor deze pakketten
geldt de tijdvak basisprijs.
Het uitsluiten van een zender kan
tegen een toeslag van 5% op het netto
GRP-tarief. Bij deze pakketvormen is
het niet mogelijk om te optimaliseren,
zijn spots door ons verplaatsbaar en
worden over- en onderscores met elkaar
verrekend. De minimale looptijd van alle
campagnes is 7 dagen.

Top Time Pakket
 pots worden uitgezonden bij RTL 4
S
tussen 18.00 en 24.00 uur, bij
overige zenders tussen 19.30 en
23.00 uur en bij topevenementen of
topprogrammering.
 e topevenementen of
D
topprogrammering die onderdeel
uitmaken van het Top Time
Pakket worden maandelijks op
adverterenbijrtl.nl gepubliceerd.
Het budget van het Top Time
Pakket mag maximaal 30% van het
campagnebudget bedragen.
Minimaal aantal GRP’s: 15.
Productindex: 115.

Early & Late Time Pakket
 pots worden uitgezonden tussen 16.30 en
S
20.00 uur en tussen 22.30 en 25.00 uur.
Minimaal aantal GRP’s: 15.
Productindex: 101.

Daytime Pakket
 pots worden uitgezonden tussen
S
06.30 en 18.00 uur.
Bij een DRTV-campagne kan het
uitzendschema worden gefixeerd
tegen een toeslag van 5%.
Minimaal aantal GRP’s: 5.
 roductindex voor campagnes
P
ingekocht op mannelijke, vrouwelijke,
boodschappers of 50+ doelgroepen: 82.
Productindex voor campagnes
ingekocht op overige doelgroepen: 95.

INKOOP SPOT

INKOOP SPOT

TIJDVAKPAKKETTEN
 roductindex voor campagnes
P
ingekocht op overige doelgroepen: 85.

Nighttime Pakket

Spots
worden uitgezonden tussen
24.00 en 06.30 uur.
Minimaal aantal GRP’s: 5.
Productindex: 75.

Promillage Pakket
 pakket kan alleen worden
Dit
ingekocht voor reclame-uitingen
voor alcoholhoudende dranken.
 pots worden uitgezonden tussen
S
21.00 en 25.00 uur.
Minimaal aantal GRP’s: 15.
Productindex: 111.

Daytime Plus Pakket
 pots worden uitgezonden tussen
S
06.30 en 18.00 uur op RTL 4, 5, 7, 8 en Z
en all day op de digitale themakanalen.
Minimaal aantal GRP’s: 5.
Circa 50% van de GRP’s wordt ingedeeld
bij de RTL-zenders.
Productindex voor campagnes
ingekocht op mannelijke, vrouwelijke,
boodschappers of 50+ doelgroepen: 78.

Bepaal
zelf je
tijdvak

* Op het moment van publicatie van deze brochure zijn dit: RTL Crime, RTL Lounge, HISTORY, XITE en Ziggo Sport.
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Met de all screen strategy
bereik je de digital natives: de
20 tot en met 34-jarigen die
altijd en overal connected zijn.
Met deze unieke propositie realiseer je je
GRP-doelstellingen over alle schermen.
De hele all screen campagne, dus ook
het online gedeelte, wordt op GRP’s in
20-34 jaar afgerekend. De performance
van de campagne wordt door SKO
gemeten. Met de data van SKO is het
niet alleen mogelijk om een totale TVen videocampagne op bruto bereik te
evalueren, maar kan ook het netto en
toegevoegde bereik van de verschillende
ingezette middelen geëvalueerd worden.
Door campagnes standaard over alle
schermen uit te leveren, bieden we niet
alleen bereik in de doelgroep 20-34 jaar,
maar ook engagement en effectieve
communicatie. Zo bieden we het gemak
van één aanvraag, één loket en één
evaluatie.
Uiteraard is het ook mogelijk om
de doelgroep 20-34 jaar op alle
schermen te bereiken met de juiste
combinatie van een losse TV
GRP-campagne met een online
videocampagne op basis van
impressies. Wij vertellen je graag
meer over de mogelijkheden.
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THEMAPAKKETTEN
INKOOP SPOT

ALL SCREEN
STRATEGY

Wil je aanwezig zijn bij aansprekende thema’s voor specifieke
doelgroepen? Dat kan met onze themapakketten, samengesteld
voor onder andere mannen, vrouwen, jong volwassenen, kids en AB1.
Voor deze inkoopvormen geldt de tijdvak basisprijs.
Bij themapakketten delen wij de
spots in en zijn deze spots door
ons verplaatsbaar binnen het
desbetreffende thema. Optimalisatie
van de uitzendschema’s is niet mogelijk.
Over- en onderscores worden binnen
een campagne met elkaar verrekend.
De minimale looptijd van campagnes
is 7 dagen. Met deze themapakketten
is het ook mogelijk om je campagne
door te plaatsen op aan dit thema
gerelateerde websites.

Mannen Pakket
Wil jij jouw merk onder de aandacht
brengen bij een zo breed mogelijke
mannelijke doelgroep? Met het Mannen
Pakket wordt jouw spot rond stoere
en sportieve content geplaatst.
Prime time bij RTL 7 en all day bij RTL Z,
HISTORY, AMC, SLAM!TV en alle
Ziggo Sport-zenders.
Productindex: 94.

Vrouwen Pakket
Met het Vrouwen Pakket bereik je
een brede, vrouwelijke doelgroep.
Jouw spot wordt ingedeeld bij zenders
die zich focussen op iedere vrouw:
van stoere chicks tot lovely ladies.
Prime Time bij RTL 5 en RTL 8 en all day

bij RTL Crime, RTL Lounge, E!, CI, XITE en
Travel Channel.
Productindex: 96.

Sport Pakket
Wil jij een fanatieke en sportieve
doelgroep bereiken? Het Sport Pakket
zorgt ervoor dat jouw spots worden
geplaatst rondom de populairste
sportprogramma’s en wedstrijden.
We plaatsen je spot bij RTL 7 en de
Ziggo Sport-kanalen. Zo bereik je
een groot aantal voetballiefhebbers,
maar ook fans van darts, Formule 1,
basketbal, rugby en nog veel meer
mooie sporten.
Productindex: 115.

Jong Volwassenen Pakket
Met het Jong Volwassenen Pakket
bereik je 25 tot en met 39-jarigen. Je
spot wordt prime time geplaatst rond
spraakmakende content en muziek
bij RTL 5, RTL 7, RTL 8 en de hele dag
bij RTL Lounge, E!, SLAM!TV en XITE.
Productindex: 104.

RTL Telekids, B.O.Z. en Cartoon
Network. We brengen jouw merk onder
de aandacht met een breed scala aan
leuke en educatieve kids-content, voor
pre-school-kids tot brugklassers. Dit
pakket is in te kopen op de doelgroepen
3-8 jaar en jongens 6-12 jaar.

RTL Z & Nieuws Pakket
Met het RTL Z & Nieuws Pakket bereik
je iedereen die altijd op de hoogte
wil zijn van de actualiteit. Spots
worden uitgezonden bij RTL Z en
alle nieuwsuitzendingen bij RTL 4.
Productindex: 110.

RTL Z GRP Pakket
Het RTL Z GRP Pakket bereikt een
doelgroep die interesse heeft in
(breaking) news, finance, tech, business
en life. De spots worden uitgezonden
bij RTL Z.
Productindex: 90.

Kids Pakket
Met het Kids Pakket bereik je kinderen
en hun ouders via verschillende
populaire kwalitatieve kidsplatformen:
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PRODUCTOVERZICHT
Voor de contentpakketten geldt de content basisprijs. Voor overige pakketten geldt de tijdvak basisprijs.

INKOOP SPOT

CONTENT

STURING

VAST SCHEMA

INDELING

BLOKOPTIMALISATIE

MIN. AANTAL GRP’S

Specifiek Fixed Budget

o.b.v. selectieve blokselectie (150%)

RTL 4: 126 / RTL 5: 124 / RTL 7, 8, Z, Lounge, Crime,
HISTORY, Ziggo Sport: 120

Ja

Per zender

Ja

15

Specifieke GRP

o.b.v. selectieve blokselectie (150%)

RTL 4: 123/ RTL 5: 121/ RTL 7, 8, Z, RTL Crime & Lounge,
HISTORY, Ziggo Sport: 117

Ja

Per zender

Ja

n.v.t.

Sturing Vast Pakket

o.b.v. selectieve blokselectie (200%)

121

Ja, verplaatsbaar
voor specifieke inkoop

Minimaal 3 zenders

Nee

15

TIJDVAK

STURING

PRODUCTINDEX

VAST SCHEMA

INDELING

BLOKOPTIMALISATIE

MIN. AANTAL GRP’S

Top Time Pakket

19.30 - 23.00 uur
RTL 4: 18.00 - 24.00 uur

115

Nee

RTL 4, 5, 7, 8, Z en de full audit themakanalen**

Nee

15

Early & Late Time Pakket

16.30 - 20.00 uur
& 22.30 - 25.00 uur

101

Nee

RTL 4, 5, 7, 8, Z en de full audit themakanalen**

Nee

15

Daytime Pakket

06.30 - 18.00 uur

82/ 95

Nee

RTL 4, 5, 7, 8, Z, RTL Crime en RTL Lounge

Nee

5

Daytime Plus Pakket

06.30 - 18.00 uur
Digitale themakanalen: hele dag

78/ 85

Nee

RTL 4, 5, 7, 8, Z (daytime) en de digitale themakanalen*
(hele dag)

Nee

5

Nighttime Pakket

24.00 - 06.30 uur

75

Nee

RTL 4, 5, 7, 8, Z en de full audit themakanalen**

Nee

5

Promillage Pakket

21.00 - 25.00 uur

111

Nee

RTL 4, 5, 7, 8, Z en de full audit themakanalen**

Nee

15

THEMA

STURING

PRODUCTINDEX

VAST SCHEMA

INDELING

BLOKOPTIMALISATIE

MIN. AANTAL GRP’S

Mannen Pakket

Mannen 25-54 jaar

94

Nee

RTL 7 (prime time) / RTL Z, HISTORY, AMC, SLAM!TV en
de Ziggo Sport-zenders (hele dag)

Nee

5

Vrouwen Pakket

Vrouwen 25-54 jaar

96

Nee

RTL 5 en RTL 8 (prime time) / RTL Crime, RTL Lounge,
CI, E!, XITE en Travel Channel (hele dag)

Nee

5

Sport pakket

Mannen 25-54 jaar

115

Nee

Sportprogramma’s bij RTL 7 en de Ziggo Sport-kanalen

Nee

5

Jong Volwassenen Pakket

25-39 jaar

104

Nee

RTL 5, 7, 8 (prime time) / RTL Lounge, E!, SLAM!TV en
XITE (hele dag)

Nee

5

Kids Pakket

3-8 jaar, jongens 6-12 jaar

Tarief: € 115 per GRP 3-8 jaar, € 120 per GRP jongens 6-12,
CPM online € 12,50

Nee

RTL Telekids, B.O.Z. en Cartoon Network

Nee

5

RTL Z & Nieuws Pakket

Alle doelgroepen

110

Nee

RTL Z, alle RTL Nieuws-uitzendingen bij RTL 4

Nee

5

RTL Z GRP Pakket

Alle doelgroepen

90

Nee

RTL Z

Nee

5

*Digitale themakanalen: RTL Lounge, RTL Crime en
alle third party channels (zie pagina 6). Wijzigingen
in merken voorbehouden.
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PRODUCTINDEX

**Full audit digitale themakanalen: op het moment
van publicatie van deze brochure zijn dit
RTL Crime, RTL Lounge, HISTORY, XITE en Ziggo
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Naast reguliere spot- en
digital-campagnes zijn er
nog veel meer opties om je
merk onder de aandacht te
brengen. Kies voor billboarding
of special advertising om een
specifiek umfeld te claimen
met gegarandeerd een hoge
attentiewaarde.

BILLBOARDING &
SPECIAL ADVERTISING

BILLBOARDING &
SPECIAL ADVERTISING

BILLBOARDING

BILLBOARDING &
SPECIAL ADVERTISING

Billboard Fixed Pakket
Claim bekende, vertrouwde
titels zoals De Klok, RTL Weer,
Goede Tijden, Slechte Tijden, RTL
Boulevard, RTL Late Night en films
en series. Iedere maand vullen we
het aanbod aan met populaire
programma's.
Het pakket wordt afgerekend
o.b.v. het aantal billboards tegen
een vast tarief.
Indicatie GRP’s in de core
doelgroepen van de zenders.
Kijk op adverterenbijrtl.nl voor het
actuele aanbod en de tarieven.
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Billboard Sturing GRP Pakket
Selectieve blokselectie nodig
(200%)
Minimaal aantal GRP’s: 15
Productindex: 110
Inkoopsystematiek o.b.v. de
content basisprijs.
Het pakket wordt op campagne
niveau afgerekend o.b.v. GRP’s.

BILLBOARDING &
SPECIAL ADVERTISING

Met billboarding plaats
je jouw product of
dienst midden in de
belevingswereld van de
doelgroep. Zo profiteer
je van de band met
de kijker, het umfeld
en de populariteit van
een programma. Voor
een relatief lage prijs
genereer je snel een
groot bereik via TV en
online. De minimale
basisprijs is € 665.

Vergroot de
bekendheid
van je merk

Billboard Tijdvak GRP Pakket
Billboards worden uitgezonden in
het all day tijdvak.
Minimaal aantal GRP’s: 10
Productindex: 100
Inkoopsystematiek o.b.v. de
tijdvak basisprijs.
Het pakket wordt op campagne
niveau afgerekend o.b.v. GRP’s.
Videobillboard
 en vijf seconden durende
E
sponsorvermelding voor en tijdens
een programma binnen de online
video-omgeving van RTL XL. Bij
een aantal programma’s wordt je
billboardcampagne automatisch
online doorgeplaatst.
Bruto CPM-tarief voor
videobillboards: € 26.
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BILLBOARDING &
SPECIAL ADVERTISING

SPECIAL
ADVERTISING
Special advertising is maatwerk: een unieke,
creatieve campagne waarbij TV en online
gecombineerd ingezet kunnen worden. Met de
exclusieve vormen van spotreclame wordt jouw
boodschap bijvoorbeeld op een opvallende manier
verweven in de vormgeving van de TV-zender
of in een programma naar keuze. De exclusieve
uitzendpositie en de creatieve vormgeving zorgen
voor een hoge attentiewaarde.
Onderzoek bevestigt: kijkers zien
special advertising als opvallend
en sympathiek. Bovendien werkt dit
product zeer goed bij het stimuleren
van merkeffecten en het verhogen van
de reclamebekendheid.

Producten
Voor special advertising gelden
dezelfde selectiviteitseisen als voor
inkoop spot. Om je bereik te vergroten,
bieden we je de gelegenheid om op
basis van je doelstellingen een op maat
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gemaakte campagne te ontwikkelen,
van single media tot een volledig
geïntegreerd 360-graden concept. Voor
special advertising geldt een minimale
content basisprijs van € 665.
I dentspot: De commercial wordt
verweven met de vormgeving die het
reclameblok opent. Hierna
volgt een vloeiende overgang naar
jouw spot.
Productindex: RTL 4: 159, RTL 5,
RTL 7 & RTL Z: 154, RTL 8: 151.

Hoge
attentiewaarde

 rame split: De commercial wordt tussen
F
twee programma’s geplaatst, in de look
& feel van de zender, tijdens een exclusief reclamemoment. Onderin beeld is
een aftelklok te zien ter aankondiging
van het volgende programma.
Productindex: 162.
C
 ontent split: De commercial wordt
tussen twee programma’s geplaatst,
in de look & feel van de zender,
tijdens een exclusief reclamemoment.
Bovendien wordt de uiting gekoppeld

aan relevante actuele content (zoals
het weer, een kooktip of sport
uitslagen) waardoor je meerwaarde
creëert voor de kijker.
Productindex: 169.
Blockcloser: De commercial wordt
verweven met de vormgeving die
het reclameblok afsluit. Claim het
reclameblok door een identspot te
combineren met een blockcloser.
Productindex: RTL 4: 159, RTL 5, RTL 7 &
RTL Z: 154, RTL 8: 151.

 verlay banner: Een commerciële
O
banner tijdens een programma. Het
programma blijft goed zichtbaar,
waardoor het mogelijk is een creatieve
koppeling te maken tussen de uiting
en de programma-inhoud. Je
communiceert op het moment
dat de aandacht het hoogst is.
Productindex: 179.
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INKOOP
DIGITAL
Met ons brede netwerk aan kwalitatieve websites
en apps bereiken we miljoenen unieke bezoekers
en views per maand. Zo ben je verzekerd van
effectieve online inkoopmogelijkheden voor
optimale campagneresultaten.

INKOOP DIGITAL
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ONLINE VIDEO
Met een compleet aanbod van kwalitatieve online videocontent en een
uitgebreid distributienetwerk leveren we een groot bereik en engagement.
Je kunt kiezen voor hoogstaande TV-content en web-only series op ons
eigen RTL XL-platform, korte RTL-fragmenten op YouTube en alle content
van RTL MCN en voor de content van omvangrijke netwerken van third
parties waarmee we samenwerken. Kijk op adverterenbijrtl.nl voor de
mogelijkheden en tarieven.

TARGETED
ADVERTISING
Via targeted advertising kun je jouw
doelgroep gericht en relevant bereiken
op alle schermen, inclusief TV.

BRAND
SAFETY

Demografisch:

ENGAGEMENT
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VIEWABILITY

13-19
20-34
35-49
Man
Vrouw
Interesses o.a.:
Tech
Sport
Entertainment
Business & Finance
Families & Gezinnen
Gezondheid

Intentie:
Bezoekers die de intentie hebben een
aankoop te doen in een bepaalde
productcategorie.
Audience extension:
Bereik de consument met RTL-data
zowel binnen ons totale netwerk
(RTL XL, YouTube en third party),
als buiten ons netwerk op een breed
scala aan platformen en sites.

Attentie &
activatie

INKOOP DIGITAL

INKOOP DIGITAL

REACH

Maandelijks trekken onze online
platformen miljoenen unieke bezoekers.
We kennen deze bezoekers goed
en kunnen ze daarom producten
aanbieden die aansluiten bij hun
wensen. Door meerdere databronnen
slim te combineren, kunnen we
je verschillende targeting opties
aanbieden:

Hoe werkt het?
 eem contact met ons op voor een
N
targetingverzoek.
We denken met je mee en koppelen
snel terug of en hoe de gewenste
doelgroep te bereiken is.
Als one-stop-shop zorgen we voor
correcte uitvoering en evaluatie van
de campagne.
De kosten voor targeting met data zijn
afhankelijk van de doelgroep waarop
je je wilt richten.

Voordelen Targeted Advertising:
Bereik de juiste doelgroep en
minimaliseer waste.
Behaal betere campagne
resultaten, hogere ROI en CTR’s.
Zorg voor een betere
gebruikerservaring voor
consumenten.
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NATIVE
ADVERTISING
INKOOP DIGITAL

Native advertising wordt naadloos opgenomen in het design,
de context en de storyline van een RTL-merk.
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Maak gebruik van de kracht van
online influencers, zet advertorials
in, ontwikkel samen met ons een
sponsored special bij RTL Nieuws of zet
bijvoorbeeld een commercieel artikel
in bij Bright, in het Weekend Magazine
van RTL Nieuws of in Z Magazine.

life voor iedereen die verder wil.
Met sponsored specials in de tablet
app van RTL Nieuws bij de sectie
Economie is ruimte voor verdieping.
Het maandelijkse Z Magazine is een
online lifestyle magazine met veel
ruimte voor native advertising.

RTL Nieuws, Buienradar & RTL Z

RTL MCN

Contentintegratie op de diverse
nieuws- en weerplatformen biedt,
uiteraard binnen de kaders van
onafhankelijke nieuwsgaring,
creatieve en onderscheidende kansen
voor adverteerders die zich willen
profileren in een actuele omgeving.
Op de website en in de apps van RTL
Nieuws vind je ook informatie van
RTL Z, RTL Boulevard, Editie NL en
Buienradar. Deze merkbundeling
zorgt voor een krachtig en eenduidig
nieuwsplatform met een stevig bereik.
RTL Nieuws brengt wekelijks het
Weekend Magazine, een gratis online
glossy voor web én in de tablet app.
RTL Z is er met de thema’s (breaking)
nieuws, business, finance, tech en

RTL MCN verzamelt en maakt de
beste content voor 18 tot en met
35-jarigen in de categorieën fun,
entertainment, lifestyle en travel. Het
is een broedplaats voor succesvolle
en talentvolle video-ondernemers als
StukTV, Bibi Breijman, OnneDi en
Anna Nooshin. RTL MCN ontwikkelt
tevens premium content en platformen,
zoals Concentrate, Concentrate Velvet,
Concentrate Bold en FikkieTV.
Onze online influencers zijn ideale
merkambassadeurs om jonge
doelgroepen te bereiken. Ons team
slaat op natuurlijke wijze de brug
tussen de influencers, fans en jouw
merk. Op basis van je doelstelling en

wensen ontwikkelen we een native
partnership waarbij we naast onze
YouTube-kanalen ook TV en social
media kunnen inzetten. Denk aan
een campagne bestaande uit in
storyline integratie, in program
momenten, het claimen van
een format of serie, een brand
activation, billboards & promo’s.
De voorwaarde: de merkmatch
met de influencer.

Adfactor
Sinds 1 oktober 2017 heeft RTL
een meerderheidsbelang in
Adfactor. Adfactor heeft een
uitgebreid netwerk van content
creators verspreid over allerlei
thema’s en doelgroepen; van
food en lifestyle tot business
en entertainment. Door die
kracht te combineren met ons
marktleiderschap in branded
content, bieden we je nog meer
kansen om jouw merk te laden
bij specifieke doelgroepen in
een kwalitatieve omgeving.
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..EN ONTDEK
Ga naar adverterenbijrtl.nl ..EN ONTDEK het
allerlaatste nieuws, meer informatie over onze
merken, inspirerende cases en onze inkoop
voorwaarden en aanleverspecificaties.

CONTACTGEGEVENS

..EN ONTDEK

RTL
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Barend en Van Dorpweg 2
1217 WP Hilversum
035 - 671 87 18
adverterenbijrtl.nl
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..EN ONTDEK
een wereld aan mogelijkheden
om jouw merk onder de aandacht
te brengen bij de doelgroep.

adverterenbijrtl.nl

