
24 25ACTIVATION / Sales promotion in 2020 Out-of-home media in 2020 / OUTDOOR

VEEL TECHNOLOGIE, WEINIG DISRUPTIE

“Wij worden het meest betrouwbare medium” 

Bij de twee grote actoren in de Belgische 
outdoor media is het vertrouwen richting 
2020 unaniem groot. Outdoor hoeft zich 
niet het hoofd te breken over een nieuw 
model voor lezers- of kijkersinkomsten en 
daarnaast zitten heel wat andere externe 
factoren goed. Zo wijst WIM JANSEN 
op de demografie: tegen 2050 woont 
twee derde van de wereldbevolking in 
steden. “Door zijn fysieke aard is outdoor 
het enige medium dat iedereen nog kan 
bereiken”, zegt hij. “Toenemende mobiliteit 
en langere wachttijden scheppen heel 
wat mogelijkheden.” TOM MOTMANS 
koppelt die context aan stijgende 
flexibiliteit. “We zullen als medium heel 
wendbaar worden, zowel in het gemak van 
aankopen als in het maximaal opbouwen 
van een massaal maar toch zeer gericht 
bereik.”

DATA ZIJN DE TOEKOMST
Massaal en toch gericht klinkt als een 

tegenstelling, maar dankzij nieuwe 

technologie zal het dat voor outdoor niet 
zijn. De digitalisering zal zich de komende 
jaren verderzetten en de plannen liggen 
op tafel om dat vast te haken aan real time 
metrics. “Outdoor zal tussen nu en 2020 
werk maken van het uitrollen van een 
meting waarbij adverteerders in real time 
kunnen volgen wie hun boodschap ziet”, 
zegt Tom Motmans. België is in metrics 
altijd al een voortrekker geweest en wil ook 
in de toekomst die rol vasthouden. “Data 
zijn de toekomst”, bevestigt Wim Jansen, 
“en ik zie een digitale out-of-home die een 
gerichtere en meer interactieve vorm van 
communicatie naar de consument toelaat.” 
Van data naar programmatic buying is geen 
uitgesloten stap. De outdoor media zien 
het eerder als een tool om de juiste waarde 
bij de juiste adverteerders te brengen, maar 
willen hun inventory liefst onder controle 
houden en hameren ook op creativiteit. 
“Op die manier worden we tegen 2020 
het meest betrouwbare medium”, klinkt het 
haast in koor. 

“DOOR ZIJN FYSIEKE
AARD IS OUTDOOR
HET ENIGE MEDIUM
DAT IEDEREEN NOG
KAN BEREIKEN.”
Wim Jansen – JCDecaux

“OUTDOOR ZAL 
TUSSEN NU EN 2020 

WERK MAKEN VAN 
HET UITROLLEN VAN 

EEN METING WAARBIJ 
ADVERTEERDERS IN 
REAL TIME KUNNEN 

VOLGEN WIE HUN 
BOODSCHAP ZIET.”

Tom Motmans – Clear Channel

TERWIJL DIGITALISERING VOOR VEEL MEDIA HET BESTAANDE BUSINESSMODEL OP ZIJN 
KOP ZET, STAAN DE OUTDOOR MEDIA ZOWAT TE POPELEN OM VERDER TE INVESTEREN 
IN NIEUWE TECHNOLOGIE. DAT BETEKENT MEER DIGITALE SCHERMEN, MAAR ZEKER 
OOK EEN DOORGEDREVEN VORM VAN MEETBAARHEID.
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verwachten dat dit activeringsmedium 
overeind zal blijven. We kennen geen 
concurrentie van uitgesteld kijken of van 
YouTube. Maar naast die massamedia-
marketing via de brievenbus hebben we 
een digitale myShopi-vertaling gezocht. 
Het is onze ambitie om de consumenten 
thuis én onderweg én in het winkelpunt te 
bereiken. De marketeer van 2020 is een 
ondernemer die zeer ‘consumer centric’ 
denkt.”

Dat lijkt gesneden brood voor fmcg-
merken?
TDW: “Inderdaad, voor Coca-Cola hadden 

we bijvoorbeeld een project bij Delhaize 

“HET IS ONZE AMBITIE
OM DE CONSUMENTEN
THUIS ÉN ONDERWEG
ÉN IN HET WINKELPUNT
TE BEREIKEN.”
Tim De Witte – BD myShopi

BD staat nog steeds bekend als 
een distributiepartner voor huis-
aan-huisreclame. Hoe rijmt dat in 
jullie groeiplannen met een app als 
myShopi?
TIM DE WITTE: “Onze ambitie om naast het 

logistieke verder te groeien in marketing en 
media geven we vorm vanuit de kracht van 
de brievenbus in combinatie met digitale 
activering. Negen op de tien mensen legen 
die nog steeds dagelijks en dat is vanuit 
mediaperspectief een belangrijk gegeven. 
Ook in 2020 zal de brievenbus nog een 
belangrijke rol spelen. Wekelijks leest 84% 
van de Belgen zijn reclamefolders. We 

MYSHOPI ALS VASTE METGEZEL VAN DE CONSUMENT

Het digitale verlengstuk van de brievenbus
SINDS BELGISCHE DISTRIBUTIE IN 2011 VAN EIGENAAR VERANDERDE EN EEN NIEUW 
MANAGEMENT AAN BOORD KWAM, KOPPELT HET LOGISTIEKE GROEI AAN EEN FOCUS 
OP MARKETING- EN MEDIAOPLOSSINGEN. OP DAT VLAK IS MYSHOPI HET ANKERPUNT 
VOOR DE KOMENDE JAREN, VERTELT CCO TIM DE WITTE.
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met de iBeacon-technologie (kleine 
sensoren die toelaten om via bluetooth 
berichten te sturen naar de smartphone, 
nvdr). De consument kreeg op de parking 
een bericht, nam een winkelkar en bij de 
gang met frisdranken ging een muziekje 
af met een melding die de gebruikers 
de promotie uitlegde. We geloven erin 
zulke acties succesvol te combineren 
met activering via de brievenbus. In de 
combinatie van massamarketing en one-
to-one binnen de beslissingscirkel van de 
consument zie ik in de toekomst heel wat 
toepassingsmogelijkheden. Dit is op maat 
van de marketeer van 2020.”

Wat overtuigt de shopper van 2020 
van myShopi?
TDW: “Wij geloven heel hard dat myShopi 

digitaal het geaggregeerde platform kan 
zijn met een combinatie van het integreren 
van al je klantenkaarten en je digitale 
boodschappenlijstje met gepersonaliseerde 
kortingen en links naar de retailers. 
In België scoren we bijna 700.000 
downloads. We willen die gebruikers 
digitaal faciliteren, geld laten besparen en 
inspireren.” 

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.
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