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Dat is de vraag die je Christian Van Thillo openlijk zal horen stellen in dit e-book. In de gold rush naar 
accountability is heel onze sector de weg kwijt geraakt. Alles draait om ROI, het heilige return on investment, en de oeverloze
stroom aan data waar niemand nog wegwijs uitraakt. Enkel cowboys van het internet doen vandaag gouden zaken. 

Het is een boude stelling, maar ook te begrijpen als je er net als Van Thillo van uitgaat dat we op dag 1 zitten van de digitale
omwenteling. Iedereen wil op de vertrekkende trein springen en duwt en trekt als wildebrassen om zich heen om de trein te
halen. Alleen vergeten we met z’n allen waarom we die trein willen halen: om goeie advertising te maken, die ook door lezers
en surfers als dikke fun wordt ervaren.

Een van die ‘funny’ manieren zou wel eens native advertising kunnen zijn. Net omdat het zo’n begrip is waar bijna iedereen
op metaniveau over discussieert, vonden wij het onze plicht een expert ten tonele te roepen. En ja, zijn voorspelling dat we
‘native advertising’ in 2018 gewoon ‘advertising’ zullen noemen kan je straf vinden. Maar na de uiteenzetting van Chris Quigley
van Sharethrough Europe weten we tenminste wat native advertising precies is. Zo kunnen we de discussie met 
redacties, adverteerders en agencies ten gronde voeren over wat nu goede native advertising is. 

Trouwens: onze Dimitri Antonissen, adjunct-hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, heeft daar een heel duidelijke – en 
verrassende mening – over. Ook dat lees je in het e-book.

WAT WERKT ECHT?



GENIET VAN HET E-BOOK

En dan Daan, tja, Daan Roosegaarde.
We kunnen hier dwepen met hoe 
fantastisch zijn Smog Free Tower is. En
dat is ie ook, wel te verstaan. Of hoe
grappig zijn ‘Ja-maar-stoel’ is. Maar als
wij, de Persgroep Advertising zijnde,
een ding meenemen uit zijn keynote, is
het dit wel:

“JE MOET DOOR 80% 
BULLSHIT OM TOT 20%
SCHOONHEID TE KOMEN.”CO
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CHRISTIAN VAN THILLO

‘IK GELOOF DAT 
ADVERTISING
TECHNOLOGY 
VAN HEEL GROTE
WAARDE IS VOOR
ONZE INDUSTRIE.
MAAR WILLEN WE
HET ALSTUBLIEFT
GOED GAAN 
GEBRUIKEN?’



‘Wat werkt er echt?” Dat is de vraag die Christian Van Thillo de zaal in vuurde
tijdens zijn betoog op Let’s Talk Beyond Boundaries. Want of het nu om 
adverteerders, marketeers, agencies of uitgevers gaat, niemand wil dat
mensen hun geloof verliezen in een belangrijke motor van onze economie: 
advertising. Meer zelfs advertising moet terug fun worden.



Day 1 North
“Iedereen roept maar: ‘Heb je het nu nog niet 
begrepen? Ben je digitaal nog altijd niet mee?’ Het is
pure nonsens. Ik ben het volkomen eens met Jeff
Bezos van Amazon: ‘It’s just Day 1’. Er moet nog
heel, heel, heel veel gebeuren, niemand kan precies
inschatten hoe groot en wat het internet precies zal
worden.”

“Google, Apple en Facebook hebben vandaag een
beurswaarde van 1.500 miljard dollar, omgerekend is
dat 30% van de hele NASDAQ. Dat is waanzin, dat is
beyond boundaries, dat is beyond imagination. Zeker
als je weet dat die bedrijven nog geen tien jaar aan-
wezig zijn op de beurs. Wij zijn een van de eerste 
industrieën die te maken krijgen met disruptie van
die grootorde. Andere industrieën zullen volgen.”

Ad Technology
Van Thillo gelooft in de ad technology, maar maakt
meteen een kanttekening. De digitale gold rush, die
op dit moment wereldwijd aan de gang is op het vlak
van ad technology, is volgens hem een grote bedrei-
ging voor onze industrie. Vaktermen als targeting,
customer journey, native advertising, automated tra-
ding en andere worden te pas en te onpas de wereld 
ingestuurd. Iedereen knikt, terwijl iedereen denkt:
‘Kun je dat begrip toch nog eens uitleggen?’

“Tegelijkertijd draait heel onze business plots om
technologie. Niet om creativiteit, niet om branding.

Het gaat om return on investment, om data. Bedrijven
vinden dat fantastisch, alles wordt accountable. 
Ondertussen heeft het magazine Advertising Agedrie
covers gemaakt die ons duidelijk maken dat niet alles
rozengeur en maneschijn is: ‘In onze queeste naar een
nieuwe marketingwereld waar iedere euro goed be-
steed zal zijn dankzij technologie, is er fraude.’ Bob
Hoffman vertelde in zijn keynote ‘The Golden Age
of Bullshit’ zelfs dat er niets ergers bestaat voor onze
industrie dan ad technology. Zover wil ik het niet 
drijven. Ik geloof dat ad tech van heel grote waarde is
voor onze industrie, maar willen het alstublieft goed
gaan gebruiken”, vraagt Van Thillo.

Attention Potential
Van Thillo roept de sector op om – eens het stof van
Day 1 wat neergedwarreld is – samen te kijken naar
wat echt werkt. Hij neemt er een quote van Martin
Sorell, CEO van WPP, bij: ‘Recent research showed
that quality time spent with newspapers is much 
higher then we first thought.’ Dat heeft niets te maken
met het idee dat Martin Sorrell niet zou geloven  in
de digitale groei. Wel met die vraag: ‘Wat werkt echt?’.

“We moeten meer kijken naar engagement in plaats
van enkel naar de tijd die mensen doorbrengen met
een bepaald medium.  Iemand die een magazine leest
heb je voor 100% vast, terwijl je op social media con-
stant afgeleid wordt. Thales Teixeira publiceerde 
onlangs een stuk over advertising in Harvard Business
Review: ‘The Economics of Attention’. 



Zijn conclusie? Media buying moet starten met het
begrijpen van het aandachtspotentieel van elk 
medium. En dat los je niet op met ad technology. De
technologie gaat je pas helpen eens je die vraag hebt
opgelost.”
“Dat besef lijkt ook stilaan door te dringen in de 
marketeerswereld. In de laatste Grote Marketing 
Enquête van Adformatie lieten de Nederlandse
marketeers verstaan dat ze de klant als mens terug
centraal willen zetten. Als mens! We hebben mensen
genoeg geïrriteerd met slechte advertenties. Daar-
naast bleek er een grote behoefte te zijn aan 
creativiteit én de touwtjes van het accountabilitykorset
mogen minder strak.”

Weg met cowboys
“Het wordt tijd dat we die fantastische mogelijkheden
van de digitale revolutie goed gebruiken. Maar dan
moeten de digitale cowboys – zoals Harry Demey
ze terecht noemt – die ervoor zorgen dat reclame 
irritant wordt eruit. Wij gaan ervoor zorgen dat 
advertising weer fun wordt. Want mensen willen
weten wat in is, ze willen geleid worden. Wij gaan 
investeren in de kwaliteit van onze advertentie-
omgeving zodat zelfs adblockers niet meer nodig zijn.”

Om in je to read/to watch lijst te zetten:
Day 1 North, Jeff Bezos: duidend artikel in
Guardian.

The Golden Age of Bullshit, Bob Hoffman.

The Economics of Attention, Thales Teixeira.

Adformatie, Grote Marketing Enquête: Touwtjes
van het accountabilitykorset mogen minder
strak.

The Spirit of the Valley, Peter Hinssen, Steven
Van Belleghem, Harry Demey.

LEES HIER

LEES HIER

LEES HIER

LEES HIER

LEES HIER

http://www.theguardian.com/theobserver/2014/jun/22/jeff-bezos-amazon-boss-wants-to-sell-you-everything
https://www.youtube.com/watch?v=EyTn_DgfcFE
http://www.economicsofattention.com/
http://www.adformatie.nl/nieuws/grote-marketing-enquete-2015-touwtjes-van-het-accountabilitykorset-mogen-minder-strak
http://www.mm.be/news-nl-12297-harry-demey-the-spirit-of-the-valley-extreme-inspiratie-uit-het-wilde-westen
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‘NATIVE ADVERTISI
IS DE TOEKOMST
VAN ADVERTISING’

Native advertising is een van die begrippen die in onze sector voor heel wat buzz zorgt. Maar
is het dat allemaal wel waard? Chris Quigley, Managing Director bij Sharethrough Europe,
kreeg een half uur om de gasten op Let’s Talk Beyond Boundaries een introductie te geven in
native advertising. 
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Wat is native advertising eigenlijk?

“Native advertising is hét business model van sociale
media. Tussen de Facebookposts van je beste vriendin
en je oma zie je ook gesponsorde posts van merken
die je misschien leuk vindt. Ook op Twitter of 
Instagram wordt dezelfde strategie gebruikt. 
Sharethrough heeft een techniek ontwikkeld die 
native advertising vertaalt naar een redactionele 
omgeving zoals de nieuwsmedia van de Persgroep
Publishing.”

Een rijke geschiedenis
“Wie dacht dat native advertising the new kid from
the block is, heeft het mis. Meer zelfs, deze manier
van adverteren bestaat al meer dan vijfhonderd jaar.
De welgestelde Italiaanse familie Medici had in de
vijftiende eeuw geen internet of andere media ter be-
schikking, toch zijn zij misschien wel de grondleggers
van native advertising. Om aan branding te doen be-
taalden ze virtuozen à la Michelangelo en Raphael
om schilderijen te maken waar familieleden in voor-
kwamen om hun naam nog meer in the picture te
zetten.”

Na-tive ad-ver-ti-sing
n. Native advertising is a form of paid media where the ad experience follows the natural form and function of the
user experience in which it is placed.

FORM FUNCTION

+Native ads match the visual design of the
experience they live within, and look and feel
like natural content.

Native ads must behave consistently with the
native user experience, and function just like
the natural content.

Nog voorbeelden uit de geschiedenis?
• Begin 20ste eeuw: De auto werd heel 

populair. De bandenfabrikant Michelin wilde dan 
ook niet liever dat iedereen met Michelinbanden 
zou rondrijden. Hun tactiek? ‘We maken een gids 
met de beste restaurants en hotels in het hele 
land, zo hebben mensen een reden om in de auto 
te springen.’

• Jaren 50: David Ogilvy hield van native 
advertising. Hij maakte bijvoorbeeld oestergidsen 
voor Guinness. Die advertorials verschenen 
vooral in kranten. Het straffe aan die stukken 
was: wanneer je de naam Guinness weg nam, 
sloot het stuk perfect aan bij de inhoud van de 
krant of magazine waarin het verscheen.

• Vandaag is ‘The Onion’ Chris zijn favoriete voor-
beeld van hoe je native advertising met gevoel 
voor humor op je nieuwswebsite kan brengen.

“WANNEER JE AL DIE VOORBEELDEN BEKIJKT
DRAAIT HET VOORAL OM ÉÉN DING: RESPECT OM
DE GEBRUIKER. RESPECT VOOR USER EXPERIENCE
ZIT IN HET HART VAN NATIVE ADVERTISING.”



Hoe werkt goede native advertising?

“Om native advertising op een goeie manier in te 
zetten moet je altijd in je achterhoofd houden hoe
mensen vandaag media consumeren. Ze scrollen door
een feed, ze lezen koppen en klikken soms verder.”

1. Een goeie kop
“Een jaar geleden onderzochten we met Sharethrough
of er een correlatie was tussen clicks op een artikel
en retweets op Twitter. Wat bleek? Die was er niet.
En we doen het allemaal: we lezen een leuke kop en
hop, we delen het in ons netwerk, wat het platform
ook is. Je kan niet voldoende beseffen hoe belangrijk
een goeie kop van een native advertising stuk is.”

2. Besef hoe ons brein werkt
“We wilden ook weten wat er precies in de hersenen
gebeurt wanneer ons brein native advertising bood-
schappen te zien krijgt. Ook al toonde voorgaand 
onderzoek al dat native advertenties meer aandacht
claimen dan banner advertenties, we wilden weten
hoe dat precies komt. Voor dat onderzoek werkten
we samen met Nielsen Neuroscience.”

“In het kort komt het hierop neer: Een headline
lezen duurt driehonderd keer langer dan
een afbeelding verwerken. Je doet daar-
voor beroep op een heel ander deel in je
brein. Surfers hebben meer aandacht voor het 
geschreven woord.”

Meer info? www.nativeadscience.com

Is native advertising de toekomst?
Chris kon het niet laten om zijn keynote af te sluiten
met twee straffe voorspellingen. Die zijn helemaal
voor zijn rekening, maar het toont wel hoeveel 
vertrouwen hij heeft in native advertising. De 
toekomst zal uitwijzen of dat vertrouwen terecht was:

1. Tegen 2018 zal 100% van de omzet van 
uitgevers gemaakt worden via native 
advertising.

2. Tegen 2018 zal native advertising 
gewoon ‘advertising’ genoemd worden.

IN-FEED NATIVE
ADS ARE READ, 
NOT JUST SEEN

SPONSORED BY BRANDS

VISUAL FOCUS

MORELESS

www.nativeadscience.com
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Tijdens Let’s Talk Beyond Boundaries
onderwierpen drie hoofdredacteuren
zich gewillig aan vragen uit de zaal.
Dit zijn hun antwoorden in een noten-
dop.

LISBETH IMBO,
hoofdredacteur De Morgen

Hoe zie jij de digitale toekomst van De Morgen?
Is er nog plaats voor gratis nieuws?
“Tot een jaar geleden leek onze website wel het Oostblok voor 
de val van de muur.  We konden alleen maar vooruit gaan. Veel
mensen hadden de gewoonte om naar deredactie.be of 
destandaard.be te gaan. De eerste maanden hebben we vooral
surfers moeten overtuigen: ‘Wij zijn hier ook. Het ziet er niet alleen
goed uit, maar het is ook goed.’ In het begin hebben we heel veel
gratis aangeboden, maar we zijn dat stelselmatig achter een be-
taalmuur beginnen stoppen. 

We proberen meer en meer om analyses en diepgaande
stukken betalend aan te bieden. Ik geloof dat we moeten be-
seffen dat er gratis nieuws is en zal zijn. Wat je met dat nieuws
moet aanvangen leer je enkel door extra duiding van straffe
journalisten. En die expertise bieden wij betalend aan.”



 CHIEF

FAMKE JANSSENS,
hoofdredacteur Goed Gevoel

Goed Gevoel blijft het goed doen in een magazinemarkt
die het moeilijk blijft hebben. Hoe heb je dat voor mekaar
gekregen?
“Er is een serieuze survival of the fittest geweest. Je had heel
veel magazines in België die in mekaars vaarwater zaten. Met de
digitalisering kregen al die magazines het een stuk moeilijker.
Enkel de beste blijven over. We hebben dat succes te danken aan
een beslissing die we tien jaar geleden hebben genomen en waar
we vandaag en morgen keihard aan werken. Wij hebben ons in
de markt gezet als de expert in gezondheid. Er wordt op het
internet over geen enkel onderwerp zoveel onzin verkocht als over
gezondheid. Dat is onze sterkte, alles wat je leest in Goed Gevoel
is betrouwbaar en is niet bedoeld om je nachtmerries te geven.

Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten,
want op digitaal vlak liggen er grote uitdagingen voor Goed
Gevoel. Op dit moment werken we met twee redacties. Bovendien
heeft de online redactie nog twaalf andere jobs. Dus we kunnen
daar nog stappen zetten. We moeten ervoor zorgen dat het merk
Goed Gevoel ook online diezelfde autoriteit uitstraalt. Dat is voor
begin 2016.”

DIMITRI ANTONISSEN,
adjunct-hoofdredacteur Het Laatste Nieuws

Hoe kijk jij, als adjunct-hoofdredacteur van Het Laatste
Nieuws, naar native advertising?
“Het zal je misschien verrassen, maar ik ben een grote fan van
native advertising. Omdat goede native advertising voor 
lezers een veel boeiendere ervaring is dan een pop-up die
je niet kan weg klikken. Ik zie alleen nog heel veel slechte na-
tive in België. Het wordt meestal herleid tot ‘we verpakken het
als een artikel, en dan zullen de mensen het sowieso wel bekijken,
wat de inhoud ook is’. Zo werkt het niet.

Adverteerders hebben – naar mijn ervaring – te veel aandacht
voor het visuele en te weinig voor de boodschap die ze brengen.
Nochtans, indien een merk erin slaagt om op de juiste toon en
met de juiste autoriteit over een bepaald onderwerp te com-
municeren, mag er nog in koeien van letters boven staan dat
het om een advertentie gaat, mensen gaan het toch lezen.

Onlangs lanceerde Base een campagne waarin de mobiele provider
tips gaf hoe je de batterij van je smartphone kon sparen. Het was
oorspronkelijk geen native advertising, Je moest doorklikken via
een link in een grote advertentie op de site.
Zonder dat er afspraken waren met advertentiedienst, vond ik het
zo interessant en opmerkelijk dat een provider nu zélf vertelde
wat je met die batterij moest doen, dat we daar ook een redac-
tioneel stuk (lees hier) over gemaakt hebben. Dat artikel is de
hele avond lang het best gelezen stuk van HLN.be geweest.”

http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/2289426/2015/04/17/Deze-tips-redden-het-leven-van-je-smartphone-batterij.dhtml
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‘DE ESSENTIE VAN 
VERHALEN VERTELLEN 
IS DURVEN DROMEN, 
DURVEN ONTDEKKEN, 
DURVEN MAKEN’

Wie de pretentie heeft te beweren een avond te organiseren waar grenzen
zullen sneuvelen, heeft de taak de daad bij het woord te voeren. Daan
Roosegaarde zou het niet over geld hebben en al zeker niet over marketing.
Hij haat het woord nu eenmaal. En toch slaagde hij erin zijn publiek te 
kietelen en te verrassen. “Ik heb geen toverspreuk om jullie te helpen 
innoveren, ik heb wel een ‘Ja-maar-stoel’.”

Laat je kietelen
Daan Roosegaarde is een kunstenaarstype, hij zal het
ons niet kwalijk nemen als we hem zo omschrijven.
Wat hem uniek maakt, is zijn speelplaats. In tegen-
stelling tot een schilder en zijn doek, een beeldhou-
wer en zijn sculptuur, gaat Roosegaarde telkens de
confrontatie met zijn leefwereld aan. Het is de om-
geving die ons vormt, maar daarom moet je je door
die omgeving nog niet in slaap laten wiegen. “Laat
jezelf verrassen, laat jezelf inspireren door alle mo-
gelijke prikkels”, predikt Roosegaarde. Het is net als
kietelen, dat werkt enkel als een ander het doet.

“Ga niet decoreren, maar hervorm” is zijn levensleuze.
Wanneer Daan je meeneemt door zijn prachtige 
projecten, lijkt dat ook vanzelf te gaan. Niets is minder
waar. “Je moet door 80% bullshit om tot 20%
schoonheid te komen. Er is altijd een bepaalde
wrijving, het is altijd ingewikkelder dan het in eerste
instantie lijkt. En dat is lastig, zeker als je met 
opdrachtgevers werkt. Je kan nu eenmaal geen be-
roep doen op hun verbeeldingskracht. Ze hebben er
geen.”



‘Ja-maar-stoel’
Toen de 35-jarige Roosegaarde opeens enkele
grijze haren in zijn dos opmerkte, besloot hij
dat het genoeg was geweest. Hij had het gehad
met opdrachtgevers die telkens om iets nieuws,
iets innovatiefs kwamen vragen en eens er een 
voorstel op tafel lag, antwoordden met ‘Ja,
maar’. “Opnieuw vijfduizend redenen om een
project niet te doen”, zucht Roosegaarde.

“We hebben toen besloten een stoel te ontwer-
pen, of beter: we hebben een bestaand model
van Friso Kramer een update gegeven. Wanneer
een klant weer maar eens met die irritante, 
creatief destructieve horrorwoorden kwam 
terwijl die op de stoel zat, kreeg die een heftige
stroomstoot op zijn edele achterste.” Tot 
Roosegaardes tevredenheid werkt de tactiek
ook. Sommige klanten lopen woest weg, de
goeie blijven over.

MAYA: Most Acceptable Yet Advanced
Vooraleer je Roosegaarde ervan beschuldigd dat hij ooit in een ketel vol naïviteit zou zijn gevallen, moet je
toch zijn projecten eens van dichterbij gaan bekijken. Want er is geen toverspreuk voor innovatie, al opent het
MAYA-principe van Roosegaarde toch heel wat deuren. “MAYA staat voor Most Advanced Yet Acceptable. Probeer
altijd het randje op te zoeken in projecten. Je mag er ook niet overgaan, want dan zijn mensen niet meer mee.
Speel je te veel op veilig, dan komt er sowieso iemand anders met een idee dat beter, sneller of goedkoper is.
Daarom start ik zelf projecten: eigen geld, eigen energie en eigen ideeën.”



Waarom?
Wanneer hij een eigen project start, stelt hij zich altijd
één vraag: Waarom? Zoals onlangs, toen hij in Peking
was en uitzicht had op een met smog bedekte stad.
“Waarom accepteren we luchtverontreiniging?” Met
die vraag ging Roosegaarde aan de slag om een
smogvrije toren te bouwen die de lucht in parken
en speelpleinen tot 75% schoner maakt. “Noem het
gerust de grootste smogstofzuiger ter wereld die 
zoveel verbruikt als een waterkokertje.”

Je zou dan denken a job well done, maar daar stopte
het niet. Toen Roosegaarde op het punt stond het
smerige smog dat opgevangen werd weg te gooien,
herinnerde een stagiair hem: ‘Daan, je hebt ons uren
van die mierendocumentaires laten zien om ons
duidelijk te maken dat afval niet bestaat. Denk als
een netwerk, denk als een cirkel. Afval voor de één
is voedsel voor de ander.’ “Toen we te weten kwamen
dat smog voor 42% uit koolstof bestond, wisten we
wat ons te doen stond: we maken er diamanten van.
Door één smogring te kopen doneer je duizend 
kubieke meter mooie lucht aan de stad waar de
smogvrije toren staat.” 

“Hoe fantastisch is het niet wanneer het praktische
aan het poëtische wordt gekoppeld. Doordat je iets
maakt wat mensen verbindt, help je mensen verder
te kijken dat hun neus lang is. Misschien is dat de
essentie van verhalen vertellen: durven dromen, 
durven ontdekken, durven maken.”

Laat je inspireren door Daan Roosegaarde
Denk als een netwerk en bekijk urenlang documen-
taires over mierenkolonies.

Innovatie loopt niet altijd op wieltjes, of moeten we
zeggen roltrappen. Kijk hoe mensen in Oezbekistan
sukkelen met hun eerste roltrapervaring.

Het Van Gogh-Roosegaarde pad, waar geschiedenis
en toekomst elkaar ontmoeten.

Waterlicht, een droomlandschap over de poëzie en
kracht van water.

Smog Free Tower.
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http://youtu.be/lFg21x2sj-M
http://youtu.be/3nQl8Fqp7TI
https://www.youtube.com/watch?v=wEe8firurCY#t=11
https://vimeo.com/127582998
https://vimeo.com/134280755


WAT VOND JIJ VAN LET’S TALK 
BEYOND BOUNDARIES?

Annelore Van Hove
Client Leadership bij Mindshare

• De stelling van Christian Van Thillo dat we nog maar op Day 1 van de digitale ommekeer 
staan vind ik heel ‘challenging’.

• Ik onthoud dat we in 2018 niet meer zullen spreken van ‘native advertising’, maar gewoon 
over advertising.

• ‘Denk als een netwerk’ neem ik graag mee uit de keynote van Daan Roosegaarde. 
Misschien moet ik ook een ‘Ja, maar’-stoel bestellen. (lacht)

• Let’s Talk Beyond Boundaries is een inspirerend concept vol food for thought.



Lieve Pattyn
Marketing Director Omega Pharma

• Ik onthoud vooral van Christian Van Thillo dat het vandaag 8 keer meer kost om de 
aandacht van de consument te krijgen. Dat dwingt ons om nog relevanter te zijn, 
ook als adverteerder.

• Respect als core value van native advertising mogen we nooit vergeten, 
zowel voor de lezer als voor het medium.

• Daan Roosegaarde heeft me laten voelen hoe je echt mag dromen en tegelijkertijd 
hele concrete, ambitieuze doelen mag stellen.

• De Persgroep Advertising verdient een ongelofelijke proficiat 
voor Let’s Talk Beyond Boundaries. Zo kun je mensen inspireren.

#LETSTALK15
Thierry De Vynck (@ThierryDeVynck), 
Digital & Inbound Marketing Strategist Dallas Antwerp
Ik ben 45 min. vergeten tweeten door @DaanRoosegaarde.
Heerlijk inspirerend. #letstalk15 #innovation

Petra De Roos (@petratroosje), 
Managing Director LDV United
“Het beste tegen adblockers zijn goeie advertenties.” Daar zijn
we het alvast over eens Christian Van Thillo.  #letstalk15

Dimitri Antonissen (@gemarkeerd), 
Adjunct-Hoofdredacteur Het Laatste Nieuws
Nu op naar #letstalk15 … Uitkijken naar optreden van
@coelycoely. #megustahiphop

Coely



@dPA_LetsTalk

de Persgroep Advertising

de Persgroep Advertsing BE

https://twitter.com/dPA_LetsTalk
https://www.facebook.com/depersgroepadvertising/
https://www.linkedin.com/company/de-persgroep-advertising-be

