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TENOREN ZIEN HET BELANG ALLEEN MAAR GROEIEN

Social media blijven boomen

Hoe belangrijk zal 
Facebook voor een 
adverteerder zijn in 2020?
ALEXIS LEBEDOFF: “2020 

is nog erg ver weg. Facebook 
is een snelgroeiende tech-
onderneming en de snelheid 
van veranderingen ligt hoog. 
Kijk maar naar mobiel: in 
2012 behaalde Facebook 
nog helemaal geen omzet via 
mobiel. Nu komt 78% van 
de advertentie-inkomsten 
uit mobiel. We zien een 
verschuiving naar rijke en 
aantrekkelijke content. In de 
afgelopen zes maanden is het 
aantal dagelijks bekeken video’s 

Hoe belangrijk zal Twitter 
voor een adverteerder zijn 
in 2020?
BERT MARIEVOET: “In de 

negen jaar dat het bestaat, is 
Twitter een dagelijkse reflex 
geworden voor honderden 
miljoenen mensen. Wanneer 
de gebruikers geïnformeerd 
zijn vóór anderen gaat de 
invloed van Twitter nog 
verder dan het platform. In de 
toekomst zal het consulteren 
van Twitter de eerste en de 
laatste activiteit van de dag 
zijn voor iedereen die een 
smartphone heeft.”

Zal elke 
marketingcampagne een 
Twitterluik hebben?
BM: “De reclameproducten 

van Twitter worden overal in 
de wereld, onder andere in 
België, zeer breed gebruikt. 
Dit omdat we specifieke 
formaten hebben die aan alle 
etappes van de salestunnel 
en de verwachtingen van de 

verdubbeld. In dezelfde lijn 
zien we dat creativiteit en het 
gebruik van mooie beelden 
steeds belangrijker worden en 
dit ook zullen blijven.”

Zal elke 
marketingcampagne een 
Facebookluik hebben?
AL: “Facebook is inmiddels al 

voor vele adverteerders niet 
iets wat ze erbij doen, maar 
een serieus onderdeel van de 
marketingmix. Bovendien, 
Facebook is waar de mensen 
zijn: één miljard mensen 
wereldwijd loggen dagelijks 
in op Facebook. Het ligt dus 
zeker in de lijn der verwachting 
dat een marketingcampagne 
die haar doelgroep wil bereiken 
dat ook via Facebook doet 
en zal blijven doen. Des te 
belangrijker wordt het om 
je echt te verdiepen in je 
doelgroep en je boodschap 
aan te passen en te richten 
op bepaalde groepen en hun 
interesses.” 

adverteerders beantwoorden. 
Morgen kunnen we ons 
verwachten aan een 
360°-gebruik van de Twitter-
oplossingen en aan een 
integratie die veel verder gaat 
op het vlak van CRM.” 

“RIJKE EN 
AANTREKKELIJKE 

CONTENT WORDT 
BELANGRIJKER.”

Alexis Lebedoff – Facebook 

“TWITTER 
GEBRUIKEN
ZAL DE EERSTE
EN DE LAATSTE 
ACTIVITEIT VAN
DE DAG ZIJN
VOOR IEDEREEN
DIE EEN 
SMARTPHONE 
HEEFT.”
Bert Marievoet – Twitter 

SOCIAL MEDIA WAREN HOT DE AFGELOPEN JAREN. SLECHTS HET BEGIN VAN EEN 
MEDIAOMWENTELING? WE VROEGEN HET AAN DE TENOREN.
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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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