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MEDIABUREAUS ZULLEN GEEN MEDIABUREAUS MEER ZIJN

Kennis is macht
OP DE VRAAG HOE MEDIABUREAUS ER IN 2020 ZULLEN UITZIEN, KRIJGEN WE HAAST 
UNISONO DE VRAAG TERUG OF MEDIABUREAUS NOG WEL MEDIABUREAUS ZULLEN 
ZIJN. HET STIJGENDE BELANG VAN TECHNOLOGIE, DATA, PERSONALISERING EN 
CREATIE DOET EEN BEDRIJFSMODEL ONTSTAAN DAT EERDER OP KENNIS DAN OP 
AANKOOPVOLUME STEUNT.

De diensten die een mediabureau aan zijn 
klanten levert, zijn in volle transformatie 
en niet verrassend is technologische 
innovatie daarvan de motor. Het pure 
aankopen van media is met dank aan 
programmatic aan het vervellen tot een 
commodity, een veld waarin het lastig 
wordt om nog veel toegevoegde waarde 
te bieden. Maar de automatisering is wel 
een basis waarop nieuwe dienstenmodellen 
kunnen rijpen. “Mediabureaus zullen 
meer en meer technologiepartners 
worden van adverteerders”, geeft SYLVIE 
IRZI (Initiative) een eerste voorbeeld. 
“Technologie zal reservering, optionering, 
facturatie en misschien een deel negotiatie 
faciliteren. Daardoor zal bij het aankopen 
bereik gaan primeren. We zullen eerder 
kijken naar bereik dan naar de context 
en zeer specifieke profielen kopen zowel 
voor online als voor televisie, radio, print 
of mobile.” Irzi verwacht een exponentiële 
versnelling in de komende jaren en kijkt 
vooral uit naar initiatieven in de media. “Ik 
verwacht in 2017 al een aantal initiatieven 
bij de grote Vlaamse tv-zenders in het 
kader van targeted advertising, planning en 
geprogrammeerd kopen”, zegt ze.

WIE A EN B ZEGT, ZEGT OOK C
En dan hebben we het over de c van 

creativiteit. Als de mediabureaus over 
automatisering en technologie praten, 
dan schakelen ze haast automatisch 
door naar hyperpersonalisering van de 

reclameboodschappen. Een tendens die 
er in de praktijk zal voor zorgen dat creatie 
nog feller in de activiteiten zal verweven 
raken. Campagnes zullen bestaan uit 
scenario’s met een reeks van beschikbare 
creaties om feilloos die heel gerichte 
doelgroepen te kunnen bespelen. “De 
reclamewereld zal ultragepersonaliseerd 
zijn op het vlak van boodschappen”, zegt 
THIERRY BRYNAERT (MEC Belgium), 
“maar zeker ook qua distributie. Meer 
creatief werk heeft een financiële impact 
op procurement: meer personalisatie 
zorgt voor een grotere distributiekost. 
Adverteerders zullen daardoor minder 

in massabereik investeren en meer 
in targeting, ook op televisie. De prijs 
voor mediabeheer zal stijgen, je moet 
als reclamewereld in zijn totaliteit naar 
targeting.” Dat mediastrategie en 
creatie niet los te koppelen zijn, is ook 
al een tijd het credo van Serviceplan, 
het communicatiebureau dat vorig 
jaar Mediaplus (ex-Mundomedia, ex-
Schreiner & Van Bokkel) overnam. 
“De touchpointstrategie hoort thuis in 
het volledige strategische verhaal van 
een creatief bureau”, zegt NANCY 
DELHALLE (Serviceplan) daarover. 
“Strategie en creatie hebben een 
dialectische relatie. Net daarom hebben 
we het enige resterende onafhankelijke 
mediabureau gekocht. Integratie is de 
evolutie, zowel met creatie als met data.” 
Om die link naar data te leggen, verwijzen 
de mediabureaus onder andere naar hun 
trading desks en naar hun inspanning op 
het vlak van data profiling. “Data uit digitale 
en offline-campagnes kan je koppelen 
aan de CRM van klanten”, zegt PETER 
VANDE GRAVEELE (Serviceplan). 
“Met die data kan je media- en 
communicatiecampagnes relevant maken. 
En zo kan je in een complexe customer 
journey op het juiste moment met de juiste 
gepersonaliseerde boodschap komen.” 

ANDER BUSINESSMODEL
Research data waren veel langer al een focus 

van de mediabureaus, maar dankzij de nood 
aan targeting ontwaren de mediabureaus 
in big data een nieuw verdienmodel nu 
machines een deel van de historische taken 
overnemen. “Data crunching zal onmisbaar 
worden”, zegt Thierry Brynaert. “Het in 
kaart brengen van surf- of kijkgedrag zal 
ervoor zorgen dat adverteerders beter 
targeten.” Zoals Brynaert hierboven 
al aanhaalde, heeft dat gevolgen voor 
het prijsmechanisme. In termen van 
mediabeheer zal een campagne duurder 

“MEER CREATIEF
WERK HEEFT EEN
FINANCIËLE IMPACT OP
PROCUREMENT: MEER
PERSONALISATIE ZORGT
VOOR EEN GROTERE
DISTRIBUTIEKOST.”
Thierry Brynaert – MEC Belgium
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“IK ZIE EEN TERUGKEER
VAN DE GEÏNTEGREERDE
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WAARONDER ZEKER
OOK CREATIE, ZULLEN
UITBOUWEN.”
Sylvie Irzi – Initiative

worden. Het is voor mediabureaus de 
uitgelezen kans om eindelijk af te stappen 
van een verdienmodel dat gebaseerd is 
op het volume. “Dat model maakt van 
ons in het marketingproces de zwakste 
schakel”, zegt DAVY CALUWAERTS 
(ZenithOptimedia Belgium). “Dus ja, we 
krijgen kletsen. Maar tegelijkertijd ook een 
‘schop onder ons gat’. Omdat hier een 
ongelooflijke opportuniteit ligt om hier 
veel sterker uit te komen. Onze nieuwe 
expertises zullen ook gevaloriseerd en 
geremunereerd worden. Als ik zie hoezeer 
we binnen het bureau research, data en 
strategie betalend aan het ontwikkelen zijn, 
dan kan ik daar alleen maar ongelooflijk 
enthousiast over worden.” Het nieuwe 
businessmodel van mediabureaus 
oogt in elk geval meer duurzaam dan 
het ‘volumebusinessmodel’, maar het 
gaat verder dan dat. “Werken met een 
kennisbusinessmodel geeft ons een meer 
valoriserende en synergetische rol naar 
zowel reclameagentschap, marketeers, 
media als andere partners van het merk”, >>
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De alom bejubelde tv-serie Mad Men (van AMC) bracht  
een epische terugblik op het leven in de reclamebureaus in 
de jaren 60, maar hoe zouden de Mad Men er in de toekomst 
uitzien, pakweg in 2020? Dat is het uitgangspunt van  

deze unieke bijlage ‘Media 2020’.
Roularta Media en MediaSpecs bundelen voor dit mediakatern 
de krachten. De nieuwssite MediaSpecs Hot News bestaat  
5 jaar en wil zich op deze manier tonen als informatiemedium 
en inspiratiebron voor mediaprofessionals. Voor Roularta 
Media is het een mooi moment om zich als publisher te bezinnen 
over de toekomst van ons vak in een snel veranderende  

media- en reclamewereld.
Midden in de digitale omwenteling richten we onze blik op 
de toekomst. Dat doen we uiteraard niet zelf. We hebben  
30 experts uit verschillende domeinen van de media gevraagd 
om hun visie te geven. Soms verrassend, soms confronterend, 

soms tegenstrijdig. Maar stuk voor stuk ‘food for thought’.
Vijf jaar lijkt een eeuwigheid, maar is toch niet zo veraf.  
Wie had vijf jaar geleden durven denken dat smartphone  
en tablet het internetgebruik totaal zouden veranderen of  
dat programmatic buying een integraal onderdeel van de 

media-aankoop zou uitmaken? 
In 2020 zal onze planeet 8 miljard bewoners tellen, zullen  
1,5 miljard gezinnen digitale tv bezitten en zullen meer  
dan 26 miljard geconnecteerde devices werken op een globaal 
IP-netwerk, gedomineerd door video. Een nieuw tijdperk 
van entertainment en connectivity staat voor de deur.  

De Networked Society wordt realiteit. Gaat u mee?

“EEN NIEUW 
TIJDPERK VAN 
ENTERTAINMENT
EN CONNECTIVITY
STAAT VOOR
DE DEUR.”
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media
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 THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY IS EEN REALISATIE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA EN VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE REDACTIE VAN TRENDS. IN OPDRACHT VAN MEDIASPECS EN ROULARTA MEDIA 
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VAN ISEGHEM, P/A ROULARTA MEDIA GROUP NV, MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

RECHTEN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM OF OP ENIGE ANDERE WIJZE, ZONDER VOORAFGAAND SCHRIFTELIJK AKKOORD VAN DE UITGEVER.
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zegt Caluwaerts. “Eindelijk zullen we 
eenzelfde taal spreken aan tafel. Data 
zullen een wedergeboorte zijn voor media, 
on- én offline. Dit wordt een echte media-
renaissance.” Al zijn alle betrokkenen het 
erover eens dat de tango met twee wordt 
gedanst. Klanten moeten hun organisatie 
ook aanpassen en vooral multinationals 
hebben meer tijd nodig. Bovendien 
zullen ook zij een nieuwe rol spelen. Hun 
owned media winnen aan belang en vooral 
rond apps liggen enkele werven klaar. 
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“DE TOUCHPOINTSTRATEGIE
HOORT THUIS IN HET VOLLEDIGE
STRATEGISCHE VERHAAL VAN
EEN CREATIEF AGENTSCHAP.”
Nancy Delhalle & Peter Vande Graveele – Serviceplan

“Momenteel zijn apps gesloten, maar we 
zullen evolueren naar grote platformen 
die beantwoorden aan eenzelfde behoefte 
bij consumenten”, voorspelt Thierry 
Brynaert. “Media aankopen via apps zal 
tot de mogelijkheden behoren en ons in 
een situatie brengen waarin bedrijven het 
ene moment onze klant zijn en het andere 
moment eigenaar van de media die we 
aankopen.” 

‘GLOKALE’ MEDIABUREAUS
De vraag stelt zich echter hoe die 

kennisgedreven mediabureaus van de nabije 
toekomst hun focus op hyperpersoonlijke 
communicatieboodschappen zullen rijmen 
met de grootschalige internationale 
structuur waarin ze actief zijn. “Vrijheid is 
toch wel cruciaal”, vindt Nancy Delhalle. 

“Wij maken deel uit van een internationale 
groep, maar niet van een netwerk. 
We hebben geen klanten die worden 
doorgepusht en dat is een belangrijk 
verschil. Geen enkele CEO beslist bij de 
traditionele mediabureaus waar hij met 
zijn omzet naartoe gaat.” Die traditionele 
mediabureaus zien van hun kant wel 
enkele voordelen aan de internationale 
netwerkorganisaties. Sylvie Irzi kadert het 
in de verandering naar een kennismodel. 
“De globale business zal blijven bestaan”, 
zegt ze, “en ook al zal de adverteerder 
dankzij programmatic een aantal taken 
zelf uitvoeren, toch blijft die internationale 
toets een plus. Zonder dat zou hij heel wat 
crossconcurrentiële kennis mislopen.” “De 
lokale markten zullen een machtsverlies 
kennen”, stelt Thierry Brynaert het feller. 

“De centralisering van de beslissingen zal 
in de kernlanden plaatsvinden. Omdat 
creatieve en mediabureaus meer met 
minder zullen moeten doen, verwacht 
ik veel fusies en overnames.” Is het 
mediabureaulandschap in 2020 een sterk 
geconcentreerd domein met enkele heel 
machtige spelers? Brynaert schat het 
gevaar in, maar relativeert ook. “2020 
is een weg en geen bestemming. Ik pleit 
eerder voor 20/10 dan voor 2020: 20% 
van de investeringen moet gaan naar 
innovatie en 10% naar experimenten. 
We moeten durven. Een voorbeeld? We 
meten nog niet wat we willen. Facebook en 
Google zitten niet in de CIM Bereikstudie 
voor het internet. Dat zal op een bepaald 
moment gewoon moeten. Het is utopisch 
om plannen te maken die daar de impact 
niet van meten.”

OPEN SOURCE-STRUCTUREN
Een businessmodel dat rond kennis draait, 

betekent eveneens inzetten op een 
organisatiestructuur die de beschikbare 
knowhow maximaal benut. “Ik zie een 
terugkeer van de geïntegreerde bureaus 
die parallel in de organisatie heel veel 
competenties, waaronder zeker ook 
creatie, zullen uitbouwen”, zegt Sylvie Irzi. 
Verticale gespecialiseerde bureaus zullen 
blijven bestaan vanuit hun specialisatie, 
meer nog: verticaal en horizontaal kunnen 
in 2020 perfect samen door een deur. 
“Het kernwoord voor mij is agile”, zegt 
Davy Caluwaerts. “We zullen evolueren 

naar een open source-model. Ik geloof 
heel erg in verticale integratie, full stack 
organisatie van de communicatieflow.” In 
die open organisatie zullen de bureaubazen 
profielen rekruteren die overweg kunnen 
met technologie en databeheer: data 
analisten, data miners, webanalisten,… 
alle types zullen hun plek verdienen. “De 
uitdaging zit vooral op managementniveau”, 
zegt Irzi. “We hebben managers nodig die 
snappen hoe snel de transformatie gaat. 
Je kan niet de trein nemen en je mensen 
op het perron laten staan. Onze profielen 
moeten zich snel kunnen aanpassen en vlot 

kennis opbouwen telkens consumenten, 
markten of producten nieuwe inzichten 
opleveren.” “Eén ding is zeker”, besluit 
Davy Caluwaerts. “We zullen nog nooit 
zo goed samengewerkt hebben met 
een reclamebureau en marketeers. 
‘Collaborative growth’ noemen wij dat. 
ROI zal meer zijn dan een eendimensionale 
afrekening op volume en korting. Het 
zal Return On Insights zijn, op kennis en 
data. Ik kan daar onzeker of angstig over 
zijn. Ik heb ervoor gekozen om daar zeer 
enthousiast over te zijn. Zoals het een 
echte Mad Man betaamt.” 

“WERKEN MET EEN KENNISBUSINESSMODEL
GEEFT ONS EEN MEER VALORISERENDE
EN SYNERGETISCHE ROL NAAR ZOWEL
RECLAMEAGENTSCHAP, MARKETEERS,
MEDIA ALS ANDERE PARTNERS VAN HET MERK.”
Davy Caluwaerts – ZenithOptimedia

>>

3Media 2020 / EDITO

De alom bejubelde tv-serie Mad Men (van AMC) bracht  
een epische terugblik op het leven in de reclamebureaus in 
de jaren 60, maar hoe zouden de Mad Men er in de toekomst 
uitzien, pakweg in 2020? Dat is het uitgangspunt van  

deze unieke bijlage ‘Media 2020’.
Roularta Media en MediaSpecs bundelen voor dit mediakatern 
de krachten. De nieuwssite MediaSpecs Hot News bestaat  
5 jaar en wil zich op deze manier tonen als informatiemedium 
en inspiratiebron voor mediaprofessionals. Voor Roularta 
Media is het een mooi moment om zich als publisher te bezinnen 
over de toekomst van ons vak in een snel veranderende  

media- en reclamewereld.
Midden in de digitale omwenteling richten we onze blik op 
de toekomst. Dat doen we uiteraard niet zelf. We hebben  
30 experts uit verschillende domeinen van de media gevraagd 
om hun visie te geven. Soms verrassend, soms confronterend, 

soms tegenstrijdig. Maar stuk voor stuk ‘food for thought’.
Vijf jaar lijkt een eeuwigheid, maar is toch niet zo veraf.  
Wie had vijf jaar geleden durven denken dat smartphone  
en tablet het internetgebruik totaal zouden veranderen of  
dat programmatic buying een integraal onderdeel van de 

media-aankoop zou uitmaken? 
In 2020 zal onze planeet 8 miljard bewoners tellen, zullen  
1,5 miljard gezinnen digitale tv bezitten en zullen meer  
dan 26 miljard geconnecteerde devices werken op een globaal 
IP-netwerk, gedomineerd door video. Een nieuw tijdperk 
van entertainment en connectivity staat voor de deur.  

De Networked Society wordt realiteit. Gaat u mee?

“EEN NIEUW 
TIJDPERK VAN 
ENTERTAINMENT
EN CONNECTIVITY
STAAT VOOR
DE DEUR.”
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media

THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY

 THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY IS EEN REALISATIE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA EN VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE REDACTIE VAN TRENDS. IN OPDRACHT VAN MEDIASPECS EN ROULARTA MEDIA 
HOOFDREDACTIE DIRK RASSCHAERT ART DIRECTOR INGE CORNELIS COÖRDINATIE PIETER TAELMAN REDACTIE BART LOMBAERTS, WOUTER TEMMERMAN,  
BART CATTAERT EINDREDACTIE GERDA WAEYAERT CONCEPT MARC VANLAER - MEDIASPECS SALES DIRECTOR ROULARTA CUSTOM MEDIA KRIS DEWITTE 
COVERILLUSTRATIE JAN VAN DER VEKEN FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER, JERRY DE BRIE DRUK ROULARTA PRINTING VERANTWOORDELIJKE UITGEVER SOPHIE 
VAN ISEGHEM, P/A ROULARTA MEDIA GROUP NV, MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

RECHTEN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM OF OP ENIGE ANDERE WIJZE, ZONDER VOORAFGAAND SCHRIFTELIJK AKKOORD VAN DE UITGEVER.

— 03 —
EDITO / Media 2020

— 04 —
MEDIA AGENCIES /
Intelligence in 2020

— 08 —
ADVERTISERS /

How to go to the market?
— 10 —

RADIO /
Evolution, no revolution

— 12 —
AGENCIES /

Looking for the agency of the future
— 14 —

TELEVISION /
A view on the TV landscape in 2020

— 16 —
RETAIL /

How to get attention of the consumer?
— 17 —
PRINT /

Who says print is dead?

— 19 —
DATABASE /
Serendipity

— 20 —
DIGITAL /

Mobile is a game changer
— 22 —

PROGRAMMATIC /
All over the place

— 24 —
ACTIVATION /

Sales promotion in 2020

— 25 —
OUTDOOR /

Out-of-home media in 2020
— 26 —

SOCIAL MEDIA /
The best is yet to come

— 28 —
TECHNOLOGY /

Data disruption in 2020
— 30 —

SALES HOUSE /
How to sell media in 2020?

INHOUD


