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KRIJG 
EXCLUSIEVE

TOEGANG TOT
VRT-TELEVISIE
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Bereik een brede doelgroep dankzij 
de publiekstrekkers Eén en Canvas

Adverteer in een kwaliteitscontext 
en rond ijzersterke content 

Bouw een 360°- campagne 
gelinkt aan één van de leefwerelden

Hoge attentiewaarde 
door lage reclamedruk 

Extra bereik 24/7 met VRT NU  

Sterke inzichten en 
impactonderzoek op maat 

WAAROM 
PREMIUM 
PARTNER 
WORDEN 
VAN VRT?
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BEREIK EEN BREDE DOELGROEP

 Hoogste bereikcijfers* in Vlaamse markt 
 9/10 meest bekeken programma’s van 2021 zijn 
uitgezonden op Eén**   

 Groot bereik op alle doelgroepen
 Performant bij koopkrachtige doelgroepen 
 Eén en Canvas samen halen een marktaandeel in 
januari-mei 2021 van 26,2% (17-24u)***

*Weekbereik 4+ 
**CIM Audimetrie, live+7 inclusief guests, 2021
*** CIM Audimetrie, live+7, 2021, adh%, 17-24u 

PARTNER: CITROËN 

Gedurende een periode van 10 weken was een billboard van 

Citroën voor en na de afleveringen van Beau Séjour 2 te zien. 

De wagen werd dankzij product placement ook geïntegreerd in 

de afleveringen. Het tweede seizoen van Beau Séjour haalde 

gemiddeld 1,1 miljoen kijkers. Een gedroomde visibiliteit voor elke 

adverteerder.

GET INSPIRED

75,6%
VRT heeft het 
grootste weekbereik 
van alle publieke 
omroepen in Europa
Bron: PSM, EBU Barometer 2020

“Tv-sponsoring 
heeft een direct 
effect op brand 
awareness en 
traffic. Door de 
enorme kijkcijfers 
is VRT voor ons 
incontournable.”
Françoise Poucet-Persoons, 

Offline Media & Partnership Manager Èggo
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ADVERTEER IN EEN KWALITEITSCONTEXT 
EN ROND IJZERSTERKE CONTENT

 Hoog kwalitatieve en veilige adverteerderscontext 
 Vlaamse VRT-fictiereeksen worden internationaal 
bekroond (bv. Beau Séjour) en zijn te bekijken tot in 
Australië (bv. De Twaalf)   

 Extra bereik en content via VRT NU
 Permanente samenwerking met nieuw, lokaal talent 
 Content en formats voor lineaire, mobiele én 

 on demand belevingen 

GET INSPIRED

PARTNER: OPEL

Naast een klassieke 

billboarding van Reizen Waes 

Vlaanderen, reed Vlaanderens 

coolste avonturier ook effectief 

zelf met de wagen. 

Als extra troef werd het model 

geïntegreerd in het logo van 

het programma, goed voor 

visibiliteit bij 1,8 miljoen kijkers!

“Eén is er voor 
iedereen in 
Vlaanderen. 
Canvas is the 
place to be voor 
compromisloze 
topcontent.”

Jeroen Meus goochelt in de keuken met yoghurt, boter,

melk en room van Pur Natur: 100% (bio)logisch voor de 

467.466 dagelijkse kijkers van Dagelijkse Kost!

WIST JE DAT?

Olivier Goris, 
netmanager van Eén en Canvas
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BOUW EEN 360° CAMPAGNE GELINKT 
AAN ÉÉN VAN DE LEEFWERELDEN

 Muziek 
 Sport 
 Ecologie 
 Culinair 
 Cocooning 
 Reizen & Ontdekken 
 Cultuur 
 Feelgood 
 Gaming
 Technologie
 Literatuur  

“Een Premium Partnership geeft je de 
mogelijkheid om niet alleen op tv aanwezig te zijn, 
maar ook om 360° te partneren. Zo konden wij als 
eerste in het eSporza-platform stappen.” 

LEEFWERELD: FEELGOOD

EVENT: EXPO SMILE #LIKEME

PARTNER: LIDL 

Stap in de wereld van #LikeMe waar de populaire retailer 

in een pop-uprestaurant het beste van zichzelf serveert 

aan het hart van zijn doelgroep. De belevingsexpo loopt 

nog tot en met 30 september 2021 in de Stadsfeestzaal 

te Antwerpen.

Stef Sleurs, Marketing & Communication Manager Audi 

GET INSPIREDSPONSOR EVENTS & PROMO’S

RADIO 1 SESSIES: de beste Belgische artiesten op één podium
KLARA IEDEREEN KLASSIEK: Bach, Beethoven en Brugge
...

SPORZA FIETSVAKANTIE: fietsen, zon en ontspanning
SPORZA-APP: uitslagen en live updates 
...

HOU JE BEK & BUK JE: StuBru voor plasticvrije stranden
MNM EXPEDITIE GILLIS & GOVAERTS: plant een bos met MNM
...

EÉN DAGELIJKSE KOST: recepten in woord en beeld
RADIO 2 TRAKTEERT Gratis lekkernijen met De Madammen
...

DE MADAMMEN: op droomreis met Radio 2-luisteraars
STUBRU SNOWCASE: luisteraars en artiesten in de sneeuw
...

en nog veel meer! 
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HOGE ATTENTIEWAARDE 
DOOR LAGE RECLAMEDRUK

 Laagste reclamedruk op Vlaamse markt    
 Geen onderbrekingen in programma’s
 Groot aandeel van het publiek kijkt live naar Eén 
(82,5% versus tot 57% op commerciële zenders)

Bron: CIM audimetrie: viewing without TSV share in %, Noorden, 
15+, ma-zo, 18u-24u, currency: live + 7 (incl. guests)  

PARTNER: CÉCÉMEL 

Product placement van je merk in één van de meest bekeken 

Vlaamse series? Als Markske van De Kampioenen verknocht is aan 

Cécémel, stijgt de attentiewaarde van je product en de impact van je 

campagne gegarandeerd.

4,8%
Reclamedruk 
op de VRT 
(versus 22,3% 
op commerciële
zenders)

“Program fit-
billboards resulteren 
in hoge marketing 
activation scores, 
die dan weer positief 
doorwerken 
op je ROI”
Giovanni Ghysels, 
mediaplanner Lidl België

GET INSPIRED
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EXTRA BEREIK MET VRT NU

 Digital-first 
 Advertising-based Video On Demand (AVOD)  
 Preroll video ads – unskippable!
 Geen clutter - maximum 2 prerolls
 Premium-aanbod
 Videospotlengte mogelijk tot 20”
 Korte reclameblokken - tot 40” preroll-ruimte
 Grootschalige rebranding campagne 

 & upgrade VRT NU-platform vanaf 1 september 2021

Vanaf 
1 januari 
2022 zijn 
ook preroll 
video ads 
van 20” 
mogelijk
op VRT NU

“Waarom Cornet voor Eén en Canvas 

koos? Onze DNA’s matchen, we 

zetten beide in op samenzijn en 

verbinden. Voor een jong merk is het 

gigantische bereik een ideale manier 

om snel merkbekendheid te verhogen. 

Door de reclameluwe omgeving 

winnen je spots aan kracht. De extra 

kwalitatieve reach via VRT NU is de 

kers op de taart”.

WIST JE DAT?

(and counting)
Vlamingen ontdekten al het 
rijke aanbod van VRT NU. 

3.402.715

NIEUW!

Tom Robberechts, 
Marketing Manager Cornet
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STERKE INZICHTEN EN 
IMPACTONDERZOEK OP MAAT

 
 Snel van data naar campagne-inzichten
 Visual en sonic branding attributiescores 
 Optimaliseer de kracht van short-form video
 Tot 86% visual recall, 84% branding power, 

 68% likeability en 56% consideration

GET INSPIRED

PARTNER: CAMPARI

5” BILLBOARDS + PRODUCT 

PLACEMENT DE COLUMBUS

Resultaat: Bij testing scoorde 

deze campagne bijzonder 

hoog op ‘likeability’ en 

‘program fit’. Het program-

ma én de aperitiefmomenten 

met Campari behaalden een 

gemiddelde kijkdichtheid van 

1.396.000 of 23,1%.

Dreamland dit jaar de meest 

gelikte billboard afleverde en 

Carglass de hoogste 

consideratiescore voorlegde?

Devos Lemmens steeds 

uitblinkt op recall door het 

gebruik van distinctive assets, 

sound branding, fonts én 

category entry points?

WIST JE DAT?

Olivier Goris, 
netmanager van Eén en Canvas

86%
Campagne-
recall voor de 
Dovy-campagnes 
van Donald Muylle 
een unicum 
in 2020.

Doe de test 
op de volgende 

pagina en ontdek 
het potentieel 

van short-form 
advertising!
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DE KRACHT VAN SHORT-FORM VIDEO ADVERTISING
Je merk in de kijker zetten in 5”? Met de juiste brand assets is dat geen enkel probleem. 

Doe zelf de test: welk merk hoort bij deze campagnes?
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HOE WERKT HET?

KIES JE PARTNERSHIP UIT 2 SPONSORPIJLERS

KIES JE PERIODE UIT DE FLEXIBELE FORMULES VAN 1 EN 2 JAAR

PREMIUM PARTNERSHIP VIDEO

PREMIUM PARTNERSHIP TV 

= sponsoring via 5” billboarding van de 

VRT tv-programma’s en hun respectievelijke trailering.

PREMIUM PARTNERSHIP LEEFWERELDEN

= sponsoring via 5” billboarding bij tv-trailering 

van VRT-events en -acties

Verrijk je partnership met prerolls tot 20” via het extra bereik van VRT NU.
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Wil je meer weten over de creatieve mogelijkheden of 
wil je extra informatie over de praktische invulling van 
een Premium Partnership TV & Video? Intekenen voor 
een Premium Partnership kan tussen 9 september en 
15 september 2021

Contacteer ons voor een presentatie op maat. 

Schrijf je in voor ons event “Eyes on TV & Video” 
op 9 september 2021 (host: Siska Schoeters).

INTERESSE?
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