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BART KUYPERS, MEDIASPECS

“Het medialandschap 
wordt nog complexer”  
DE DATABASE MEDIASPECS GEEFT ALLE RECLAMEMOGELIJKHEDEN IN BELGIË 
EN LUXEMBURG WEER. MANAGER BART KUYPERS IS OP DIE MANIER EEN VAN DE 
MEDIAPROFESSIONALS DIE OVER EEN ECHTE HELIKOPTERBLIK BESCHIKT. HIJ DEELT 
ZIJN EXPERTISE EN GEEFT MEE HOE MEDIASPECS OP DE EVOLUTIES INSPEELT.

Hoe ziet u vanuit uw positie de 
mediamarkt evolueren?
BART KUYPERS: “Wat mij opvalt, is dat 

media afstand doen van hun drager en 
meer en meer een community worden. 
Die crossmediale benadering biedt heel 
wat mogelijkheden voor adverteerders en 
bureaus, maar het is niet eenvoudig om 
door de bomen het bos te zien.”

Wordt alles in de toekomst aangekocht 
via ‘programmatic buying’?
BK: “Zo doen sommigen het uitschijnen, 

maar ik heb er mijn twijfels bij. 
Programmatic buying zal heel wat impact 
hebben op vooral internetreclame, maar 
ook daar zullen een premiumaanbod en 
creatieve oplossingen nodig blijven.”

Hoe speelt MediaSpecs op al deze 
veranderingen in?
BK: “Het minste dat we kunnen stellen, is dat 

het medialandschap complexer wordt. Wij 
zijn vooral heel nieuwsgierig naar de nieuwe 
ontwikkelingen en zullen ze gegarandeerd 
een plaats geven binnen ons platform om 
zo de markt te helpen zicht te houden op 
alle mogelijkheden.”

Bestaat er zoiets als ‘serendipity’ in de 
mediaplanning?
BK: “Inderdaad, een database zoals 

MediaSpecs laat toe om al zoekend naar 
concrete informatie nieuwe dingen te 
ontdekken en zich te laten verrassen. 
Dit komt de creativiteit zeker ten goede. 
Verder stellen we vast dat meer en meer 
adverteerders zelf hun kennis over de 
media willen verrijken en autonoom het 
landschap willen verkennen.” 
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“OOK IN
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LEVEN VAN ONZE
ABONNEES BLIJVEN
VERGEMAKKELIJKEN.”
Bart Kuypers – MediaSpecs

MEDIASPECS, HÉT PLATFORM
VOOR MEDIASPECIALISTEN
MediaSpecs is een online-informatie- en 
inspiratiebron: abonnees vinden er snel 
alle praktische en concrete informatie 
over alle reclamemogelijkheden in België 
en Luxemburg. Zoeken kan op tal van 
criteria zoals titel, thema, doelgroep, 
mediumtype of regio. De zoekresultaten 
geven alle tarieven en contactgegevens. 
MediaSpecs richt zich op iedereen die 
met media in aanraking komt: kmo’s, 
retail, communicatiebedrijven en de 
mediasector zelf. 

  www.mediaspecs.be

Volgens Jaak Smeets is de oplossing 
eenvoudig: zorg voor een aanbod dat 
mensen toelaat van ’s ochtends tot 
’s avonds te kiezen wat hen het beste past: 
mobiel, snel, rustig, als achtergrond. “En 
blijf altijd weer kritisch naar jezelf kijken”, 
voegt hij eraan toe. “Als mensen geen tijd 
voor je hebben, is dat zelden een goed 
teken.”

Binnen die trend van steeds sneller en 
steeds gerichter passen ook initiatieven 
als Blendle. Via die dienst kan een lezer 
individuele artikels aankopen. Weg dus de 
nood aan een magazinemerk dat biedt wat 
een lezer verwacht en een herkenbare toon 
hanteert. Of zal het zo’n vaart niet lopen? 
“Ik zie de twee naast elkaar bestaan”, 
voorspelt Rik De Nolf. “Losse artikels die 

apart worden verkocht kunnen voor  
extra bereik en extra inkomsten zorgen. 
Maar je merkt de noodzaak aan een 
internationale schaal om het tot een  
succes te maken. Mediamerken blijven 
toch als voordeel hebben dat ze 
herkenbaarheid bieden en dat bovendien  
in je moedertaal.”

Jaak Smeets is het hiermee eens en vindt 
Blendle een fascinerend gegeven: 
“Gebruiksvriendelijker, sneller en 
toegankelijker dan veel traditionele media. 
En tegelijkertijd heel opvallend om te zien 
hoe, ondanks al die superieure technologie, 
precies de aloude journalistieke techniek 
van goede koppen en goede inleidingen hen 
de meeste traffic bezorgt.”

QR, AR, SCANLINK, SOUNDCLOUD,…
Rest ons nog een aspect: technologie binnen 

een printomgeving. QR-codes, augmented 
reality en andere maken het mogelijk 
om printmedia te verrijken. Zorgen zij 
ervoor dat ze binnen vijf jaar niet meer te 
herkennen zijn?

Rik De Nolf geeft het voorbeeld van Scanlink. 
“Via deze technologie die Roularta 
lanceerde, krijgt de lezer verrijkte inhoud 
wanneer hij met z’n smartphone een 
pagina met het Scanlink-icoontje inscant. 
Voorlopig merk je dat slechts een zeer 
beperkt deel van de lezers hiervan gebruik 
maakt. Het blijft een gadget. Benieuwd of 
het tegen 2020 belangrijker is geworden.”

Mike Koedinger haalt SoundCloud aan. 
“In CityMag, het magazine van de stad 
Luxemburg, zullen we als extra service een 
link voorzien naar deze audiodienst. Wij 
willen het enkel gebruiken als het echt een 
toegevoegde waarde biedt.”

Jaak Smeets besluit: “Onze job blijft: nieuws, 
verhalen, service en ontspanning. Alles 
wat ons toelaat om die job beter te doen, 
moeten we gebruiken. Maar liefst wel 
zonder als een gek op elke hype of elk 
nieuw snufje te springen.”  
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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

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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