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TEGEN 2020 ZULLEN VIJF TOT ZEVEN MILJARD MENSEN MET HET INTERNET 
VERBONDEN ZIJN. DAT ZAL DE MANIER WAAROP ZE MEDIA CONSUMEREN 
INGRIJPEND VERANDEREN, MAAR HET BIEDT DE MEDIABUSINESS OOK EEN 
ONGEZIENE KANS. DE STROOM AAN DATA IS DE BRON VOOR EEN NIEUW MODEL 
DAT DE CONSUMENT BETER DAN OOIT INSCHAT.

THIERRY GEERTS (Google Belgium) 
houdt het op vijf miljard, STEVEN 
VAN BELLEGHEM (nexxworks, 
B-conversational) denkt aan zeven miljard. 
Eén iets is duidelijk: tegen 2020 kennen 
we een exponentiële groei van het aantal 
internetgebruikers. Voor de mediabusiness 
wordt de impact gigantisch, voorspelt 
Geerts. “Het buying-model dat we nu 
kennen, zal niet meer toepasbaar zijn”, 
zegt hij. “We evolueren naar programmatic 
marketing om in te schatten wie de 
klant is, wat hij wil doen, hoe zijn buying 
journey eruitziet,… Die gegevens zal 
marketing moeten benutten om op alle 
schermen de juiste boodschap, op het 
juiste moment en in de juiste context te 
tonen.” “De content die op al die schermen 
zal terechtkomen, zal de ene keer zeer 
‘snackable’ moeten zijn en de andere keer 
zeer diepgaand”, preciseert Steven Van 
Belleghem. “Daardoor zullen we een ander 

mediamodel krijgen.” Hij verwijst naar de 
Chinese videosite Youku Tudou, die goed 
is voor 580 miljoen unieke bezoekers per 
maand en gekocht werd door ’s werelds 
grootste retailer Alibaba. “De reden voor 
die koop zijn data. Dit is alsof data van 
YouTube en Amazon zouden samenkomen”, 
zegt Van Belleghem. “Het legt het nieuwe 
model bloot: commerce staat centraal, 
gelinkt aan content die via technologie 
zeer gepersonaliseerd zal worden. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan om gepersonaliseerde 
product placements in video, maar de 
mogelijkheden zijn gigantisch.”

INFORMATION & DATA BUSINESS
Datatechnologie als sleutel om sales, 

marketing en CRM samen te brengen. 
Het idee is zeker niet nieuw, maar pas 
nu zeer sterk uitvoerbaar, klinkt het. 
“Vroeger was het onmogelijk om alles 
samen te brengen”, aldus Thierry Geerts. 
“Nu kan je gegevens enorm verrijken en 
dat kan ver gaan: de buitentemperatuur, 
de politieke toestand in een land,… alle 
externe factoren die consumenten 
beïnvloeden zullen media kunnen 
integreren.” Al pleit Geerts voor realisme 
en dus om te starten met het stapsgewijs 
toevoegen van relevante gegevens. De 
technologische groeimarge is immers nog 
groot. “Veel bedrijven gebruiken data nog 
niet optimaal”, vindt Van Belleghem. “Kijk 
maar naar de advertenties die Coolblue of 
Zalando blijven plaatsen, ook al heb je een 
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product al gekocht. Mediabusiness wordt 
‘information and data business’. Zij die 
het best met data zullen omgaan, zijn de 
winnaars van morgen.” Goed omgaan met 
data betekent in de praktijk anticiperen: 
weten wanneer een consument een 
behoefte zal ontwikkelen en daar via zijn 
geconnecteerde media snel en met de 
juiste content op inspelen. In het beste 
geval zelfs zonder dat de consument het 
merkt. “Wat twintig jaar geleden al in 
marketingboeken stond, zal de komende 
vijf jaren nu echt mogelijk worden”, besluit 
Van Belleghem. 
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EEN ECHT SLUITEND DATA-VERBOND TUSSEN SALES, MARKETING EN CRM

Eindelijk helemaal anticiperen op de consument

“MARKETING ZAL 
PROGRAMMATIC WORDEN: 
DANKZIJ DE JUISTE DATA DE 

JUISTE CONTENT OP DE JUISTE 
SCHERMEN OP HET JUISTE 
MOMENT EN IN DE JUISTE 

CONTEXT BRENGEN.”
Thierry Geerts – Google Belgium

“MEDIABUSINESS WORDT
‘INFORMATION AND DATA 

BUSINESS’. ZIJ DIE HET BEST
MET DATA ZULLEN OMGAAN,

ZIJN DE WINNAARS VAN MORGEN.”
Steven Van Belleghem – nexxworks, B-conversational
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business software for agencies

QuoJob, de cockpit van uw marketing- & communicatieprojecten
Project Management Software voor marketing- & communicatieafdelingen en reclamebureaus.

Tijd wordt alsmaar duurder. De correcte besteding ervan is dus essentieel voor de 
administratieve gezondheid van uw organisatie. Automatisering is hierbij het sleutelwoord. 

QuoJob is het administratieve web-based dashboard van uw marketing-, communicatieafde-
ling of reclamebureau: totaaloverzicht op uw marketingplan, projectenstatus, offerteaanvra-
gen, drukwerk, planning en deadlines, leveranciersbeheer, budgetrapporten, tijdsregistratie… 
QuoJob kan bovendien perfect gekoppeld worden met SAP, Dynamics, Exact, Oracle… Op 
deze manier kan een interne afdeling opgevolgd worden als een volledig autonome cluster 
binnen de bestaande bedrijfscultuur. Het resultaat is concrete tijdwinst en efficiëntie.

De toekomst van uw  
marketing & communicatie

Hoeveel efficiëntie mag u 
verwachten en wat kost QuoJob 
voor uw organisatie?
Reken uw winst uit met onze ROI-calculator! 
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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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