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BLOED, ZWEET EN TRANEN

We hebben er lang op moeten 
wachten, maar ze zijn er … de nieuwe 
CIM-cijfers. Voor online beschikken 

we vanaf vandaag opnieuw over socio-
demografische profielen van mediamerken. 

De discussies en uitdagingen binnen de 
Technische Commissie Internet van het CIM 
tonen dat een goede meting een complex 
verhaal is. Van onze kant zijn we overtuigd van 
het belang van deze cijfers en we onderstrepen 
dat een samenwerking tussen publishers, 
mediabureaus en adverteerders leidt tot groei 
en professionalisering van onze markt. 
De CIM-cijfers beogen een objectief beeld 
te geven van de digitale markt en willen een 
currency vormen om planners de juiste data en 
argumenten aan te reiken. 
Pebble Media blijft inzetten op digitale 
ontwikkeling. In dit kader zorgen de CIM 

Internetcijfers voor meer zuurstof voor onze 
lokale mediabedrijven. 

Na veel analyseplezier presenteren we jullie 
trots de eerste resultaten. In dit dossier 
geven we jullie the key facts van online 
data en hopen u te inspireren bij nieuwe 
planningsuitdagingen in combinatie met 
andere mediumtypes. 
Radio, TV en print zetten in op digitale 
ontwikkeling waardoor het cross mediagebruik 
steeds relevanter wordt. 
De eerste stappen worden ook op het vlak 
van metingen gezet, maar dat resultaat vraagt 
waarschijnlijk nog veel … bloed, zweet en 
tranen. 

Veel leesplezier!

Koen Van Rhijn

EDITO
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Het internet wordt niet op 
dezelfde manier gemeten 
en gevaloriseerd dan de 
andere media.

INLEIDING 

Currencies voor mediaruimte zijn gebaseerd op verschillende 
soorten metingen: tellen, meten, probabiliseren, extrapoleren, 
… om te komen tot bruto en netto mediabereik, contactkansen, 
reclamebereik en de derivaten daarvan zoals de kosten per 
duizend contacten en de kost per GRP. Het internet wordt echter 
niet op dezelfde manier gemeten als de andere media. 

WAT IS ER ZO SPECIAAL AAN INTERNET-BEREIKCIJFERS? 

Het bereik van media wordt 
traditioneel gemeten op 
basis van representatieve 

steekproeven, die ondervraagd 
worden op veschillende manieren: 
door verklaringen af te nemen 
in face to face interviews (pers 
en bioscoop), gedragingen op te 
tekenen in dagboekjes, (Radio en 
Out of Home) of registratie van het 
kijkgedrag van het gezin per seconde 
(TV). Op basis van de extrapolatie 

van de gegevens uit de steekproeven 
wordt daarna het totale bereik van 
de media berekend, alsook hun 
gemiddeld bereik voor een bepaalde 
periode. Het gemiddelde bereik 
wordt beschouwd als de berekende 
KANS op een contact met het 
medium en dus ook met de reclame 
in dat medium. Op basis van deze 
indicator wordt dan ook de waarde 
van de bruto reclamecontacten 
(GRP) bepaald. 

Mediabereik  =  geëxtrapoleerde gemiddelde contactkans  
  met het medium 

Reclamebereik  =  geregistreerde reactie op de reclameboodschap
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Internet is meer dan een 
medium.
Op het internet gelden andere 
regels en currencies. Het internet 
is eigenlijk een wereldwijd 
digitaal platform met veel meer 
toepassingen en meer verschillende 
soorten gebruikers dan alle andere 
media. Op gigantische servers 
worden alle gedragingen van de 
surfers geregistreerd: de clicks, 
pageviews, downloads etc. De 
waarde van de reclame op het 
internet wordt niet bepaald door 
een gemiddelde contactkans 
maar veel meer door een reële 
gemeten interactie met de surfers. 
Als media zich via dat gigantische 
digitale platform verspreiden, met 
websites of op mobiele dragers, 
worden hun prestaties dus ook 
door die metrics bepaald, die veel 
dichter bij de notie van gemeten 
“reclamebereik” liggen. Door 
het tracken van de gedragingen 
en de interacties van de surfers, 
kunnen de grote actoren op de 
digitale platformen bovendien 
heel nauwkeurige gegevens 
verzamelen in grote bestanden op 
hun servers. Mediaplanners voor 
het internet beschikken dus om 
hun doelstellingen te bereiken over 
veel meer nauwkeurige gegevens 
met betrekking tot het werkelijke 
reclamebereik.

Waarom dan toch het bereik 
meten van het internet binnen 
het CIM ? 
Het CIM, als nationaal Centrum 
voor Informatie over de Media, 
heeft specifieke doelstellingen: 
het gaat over het bepalen van het 
totale bereik van de Belgische 
media die op de Belgische 
reclamemarkt verhandeld worden. 
Dat betekent dat het CIM zich 
concentreert op het bereik en 
het profiel van websites die in 

België reclameruimte aanbieden. 
Daarvoor wordt, net zoals voor 
de andere media, beroep gedaan 
op een steekproef. De gemeten 
websites moeten zich lid maken 
van het CIM en deelnemen aan de 
voorgeschreven meetmethodes 
via cookies die browsersessies 
registreren. 
Om aan de gemeten bezoeksessies 
een socio-demografisch profiel te 
kunnen koppelen en te komen tot 
reëel nettobereik, wordt er gebruik 
gemaakt van panels, waarvan de 
gegevens via een fusie worden 
samengebracht, gekoppeld aan 
de kwantitatieve metingen van 
de browsersessies. Daarmee 
combineert het CIM het beste 
uit twee werelden: kwantitatieve 
registratie via de cookie-
technologie met kwalitatieve 
profilering via bevraging van een 
panel. (Over de nieuwe CIM-
methode voor het bepalen van het 
internet bereik leest u meer op de 
volgende pagina’s.)

Wat is het belang van CIM-
bereikcijfers voor het internet? 
Bereikcijfers voor het internet 
zeggen uiteraard iets over de 
doelgroepen die in contact 
komen met de digitale reclame 
en in het bijzonder om een meer 
gesofistikeerde tactische (premium) 
internetplanning mogelijk te 
maken.  

Ze zijn wel van strategisch belang: 
• Rankings van mediamerken en 

websites op de belangrijkste 
doelgroepen

• Sociodemografisch profiel van de 
websites 

• Gededupliceerd en exclusief 
bereik tussen de websites

• Gededupliceerd bereik tussen de 
verschillende dragers (PC, Tablets, 
Smartphones) ❚
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DE NIEUWE CIM INTERNET 
METING
De studie van de bereikcijfers voor het internet 
bestaat uit twee delen: een trafiekmeting en 
een profielstudie.

De trafiekstudie telt voor de deelnemende sites 
het aantal unique browsers (UBs) en het aantal 
pages die ze opvragen. Maar een UB is per 

definitie een internet browser die geïdentificeerd 
wordt aan de hand van een CIM-cookie, en dit voor elk 
device. Eenzelfde persoon die surft via PC, tablet en 
smartphone wordt via 3 CIM-cookies geïdentificeerd. 
Blijft de vraag wie er schuil gaat achter die browser? 
Cookies kunnen ons niets leren over geslacht, leeftijd 
of andere socio-demografische karakteristieken van 
de surfer. En net die gegevens zijn hard nodig om 
volwaardige mediaplanning op internet mogelijk 
te maken en om de profielen te kennen van de 
mediamerken die op steeds meer platformen verspreid 
worden. Bovendien wenst de online planner een zicht 
te krijgen op het reële nettobereik van de site(s) die hij 
opgenomen heeft in zijn plan.
De nieuwe Internet bereikcijfers van het CIM hebben 
als doel om in deze lacune te voorzien: net als voor alle 
andere media kan voor alle websites en apps het netto 
bereik per drager en het socio-demografische profiel 
bepaald worden. Concreet wordt het panel regelmatig 
online ondervraagd over hun internetinfrastructuur en 
hun socio-demografische kenmerken. Hun surfgedrag 
wordt opgemeten via cookies.

“Always 
remember, it’s 

better to arrive 
late than to 
arrive ugly.”

Jean-Michel Depasse

PC
Questionnaire

PC
cookie panel

Tablet
cookie panel

PC Software
panel

Install on Windows PC

Smartphone
cookie panel

Tagged 
Web pages

Tagged 
Streaming

Mobile
Questionnaire
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Browsers zijn 
geen surfers: 
internetbereik 
meten is meer 
dan de 
registratie  
van browser-
gedrag.

On demande à Jean-Michel Depasse, président de la 
Commission Technique CIM Internet, ce que sont les points 
marquants de cette nouvelle mesure CIM. 

JEAN-MICHEL DEPASSE
«Au sein du CIM, nous avons remis 
les choses à plat et sommes repartis 
d’une page blanche il y a un an. Nous 
avons introduit un nouvel institut 
spécialisé dans la mesure internet, 
du nom de Gemius sur le marché 
belge. Notre ambition au travers 
de cette collaboration: repenser et 
redessiner l’étude Internet. Et ce n’est 
finalement pas une étude que nous 
avons dessinée mais bien cinq études 
différentes, amenées à répondre aux 
différents besoins du marché avant 
toute forme de convergence.
La première étude « Site Centric 
desktop » a été délivrée au marché fin 
2014, regroupant plus de 600 sites, 
sections ou groupes. 
A côté des indicateurs traditionnels 
du Site Centric, nous apportons des 
données nouvelles sur le temps 
passé sur les sites et nous créons 
également une mesure du mobile 
(tablettes et smartphones) ainsi 
qu’une mesure du streaming. Partant 
du « Site Centric » nous avons lancé 
différentes collectes de données afin 
de constituer les cookie-panels sur les 
mesures desktop et mobile. L’heure 
est au déploiement des résultats de 
cette deuxième étude issue du cookie-
panel desktop. Le marché attendait 
ces résultats depuis longtemps, ils 
sont à présent disponibles dans les 
outils de planning. Nous sommes 
en phase de finalisation au niveau 
des cookie-panels sur le mobile. Ce 
dernier terminé, nous fusionnerons 
les données avec le cookie-panel 
desktop afin d’avoir une vue exacte 
sur les patterns de consommation 
des familles média présentes dans la 
mesure.
Tablettes, smartphones, desktops, 
streaming... nous savons que notre 

écosystème est plus complexe à 
aborder, plus varié et plus difficile 
à mesurer, même sans prendre en 
compte les environnements qui 
n’acceptent pas la mise en place 
de tags nécessaires aux études Site 
Centric et aux Cookie-Panels. Or, 
ces environnements sont parfois 
importants pour les agences, pour 
les médias et pour les annonceurs. 
Pour répondre à ce manque, nous 
produisons un Software Panel sur la 
mesure desktop. Une fois ce panel 
certifié, nous opérerons une fusion 
avec le Cookie Panel, de façon à 
pouvoir bénéficier de données 
complètes.
À l’heure du big data il est crucial de 
pouvoir asseoir notre marché sur un 
certain nombre de currencies. Les 
données CIM resteront fondamentales 
pour aligner les différents acteurs 
et pour consolider le marché. Les 
Slow Moving Data issues des études 
empiriques, notamment au travers 
des panels, ne luttent pas contre 
les Fast Moving Data utilisées et 
exploitées dans les Data Management 
Platforms. Ces deux familles de 
données s’alimentent les unes des 
autres et s’enrichissent de leurs forces 
relatives et spécifiques. Le travail 
continue au sein de la Commission 
Technique et nous entrevoyons les 
prochains développements au travers 
d’un software panel pour le mobile 
ainsi que la possibilité de mesurer en 
real time les campagnes publicitaires 
sur des indicateurs de couverture sur 
cible par exemple. Ce dernier point 
est un exemple de la façon dont les 
Slow Moving Data vont enrichir les 
Data Management Plateformes et les 
critères de ciblages commercialisés au 
travers du Big Data.» ❚
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1. 2. 3. 4. 5.

10 CIJFERS OM TE ONTHOUDEN UIT DE CIM 
INTERNET STUDIE
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De CIM 
Trafiek meting 
registreerde 
meer dan 104 
miljoen unieke 
browsers op de 
geregistreerde 
Belgische 
websites. 
Dit zijn geen 
personen, maar 
bezoeksessies 
van browsers. 
Per gemiddelde 
dag waren er 
dus 7.524.820 
unieke 
browsers.

Er werden  
meer dan  
2 miljard 300 
miljoen pagina’s 
bezocht.

aantal surfers 
die met 
smartphones 
surfen. 
Opvallend is 
dat op deze 
mobile device 
de vrouwen 
(licht) in de 
meerderheid zijn 
met 1.400.834 
vrouwelijke 
surfers in januari 
2015. 

aantal surfers 
die via tablets 
het internet 
bezoeken. 
Opvallend is 
dat slechts 
35% onder hen 
Franstalig zijn.

totaal bereik 
internet. Het 
aantal surfers 
van 18 jaar en 
ouder die per 
maand met PC 
of Notebook 
naar de som 
van van alle 
gemeten 
websites binnen 
het CIM surfen.  
Dat is 69% van 
de bevolking 
18+ en 89% van 
alle internet 
gebruikers 
(6.833.298) (*)
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6. 7. 8. 9. 10.

is de dekking 
(1.744.994 
surfers via PC en 
notebook) van 
Pebble Media op 
op het Zuiden 
18+. Bij In het 
Noorden 18+ ligt 
de dekking (PC 
en notebook) 
op 46,7%. We 
kunnen dus 
over een perfect 
evenwichtige 
dekking spreken.

Basis = Sellable 
Audience

Is de hoogste 
selectiviteitsin-
dex op vrouwen 
18+ FR (via smart 
phone) en die 
wordt behaald 
door Magic 
Maman. Op het 
Nederlandstalige 
gedeelte behaalt 
Libelle Lekker 
een score van 
289. De selectivi-
teitsindexen zijn 
het hoogste op 
smart phones.

Is de selectivi-
teitsscore van 
GamerZ op 
mannen 18+ 
(via pc). In het 
Noorden zijn 
Auto 55 (290), 
Sporza (247) en 
9Lives (236) de 
meest selectieve 
merken. Hiermee 
willen we de 
kracht van onze 
themamerken 
onderlijnen.

is de plaats op 
de nationale 
rankings 
van Pebble 
Media op de 
3 dragers! 
Met een bereik 
van 70.3% van 
de surfers op 
PC, 57.5% van 
de surfers op 
Smartphone 
en 64.9% van 
de surfers op 
Tablets.

1

geeft de even-
wichtige dek-
kingsverhouding 
van marktleider 
Pebble Media 
weer voor 
alle dragers 
voor Mannen 
vs Vrouwen: 
(Vrouwen in 
profiel Pebble 
Media = 49% 
op PC; 53% op 
Smartphone en 
49% op Tablet)

Basis = Sellable 
Audience

5
0

%

4
6

,6
%

 

38
6

33
3

  Bron = CIM Internet januari 2015.
(*)  Bron = CIM studies voor de pers, CIM OSM 2014 Q4  

(Other Screen Monitor uit CIM Tv) en CIM HUB studie 2013.
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Federeren

Knowledge center

Strong media brands

Premium 
branding

DATA

Inventory

Programmatic

Performance

 ➜ Context
• Antwoord op internationale 

markt
• Lokale verankering

Voorwaarden tot succes

• Sterke merken
• Bereik
• Volume
• Data

• Uitgebreide portfolio
• Sterke merken
• Volume
• Data
• Technologie

➽

WWW.PEBBLEMEDIA.BE
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TV IS A FUTURE PROOF MEDIUM
La RMB relève avec ses partenaires le beau challenge de la complémentarité  
« TV – vidéo online & more » et tient à prouver que la TV gardera sa place centrale 
dans le paysage média, à l’inverse des allégations présomptueuses entendues 
régulièrement sur le « déclin du média TV ».

Un flash back en quelques lignes. Le 
média TV a connu dans les années 1970 
à 1990 un fabuleux essor, devenant 

l’activité la plus chronophage de la population 
après le travail, le média représentant à lui 
seul près de la moitié des investissements 
publicitaires. Depuis, la télévision s’est adaptée 
à toutes les innovations technologiques et est 
bien restée au centre de la consommation 
média. Du mode linéaire, elle s’est enrichie 
des fonctions replay, des applications second 
screen , elle a envahi les réseaux sociaux, 
devenant le premier sujet des conversations 
sur Facebook et Twitter. 
L’économie du média TV est à surveiller de 
près : les enjeux financiers sont très lourds 
et les «frenemies » que représentent les 
initiatives proches des contenus TV ont faim de 
croissance, au détriment de la TV. L’industrie 
de la télévision doit se protéger contre les 
acteurs qui détruisent la valeur en pillant les 
contenus sans les financer. Prochainement, si 
le fameux « big data » soutiendra l’adressage 
de messages publicitaires individualisés via 
la télévision, la technologie et le modèle 
économique correspondant doivent se mettre 
en place et convaincre les annonceurs. 
Un autre défi concerne la mesure d’audience. 

La télévision a mis en place depuis des 
décennies une mesure semi-passive 
électronique, délivrant des résultats quotidiens 
à la seconde près. Si le time shifted viewing 
a pu ensuite être intégré, les applications 
« second screen », la consommation de vidéo 
en ligne, l’activité sur les réseaux sociaux 
doivent trouver des solutions de mesure. Les 
agences conseil doivent pouvoir assembler des 
données provenant de sources et de mesures 
différentes et produire des plans où la TV 
linéaire est enrichie du TSV, de la vidéo en 
ligne et des autres usages des médias digitaux. 
On espère vivement que les mesures du CIM 
délivreront progressivement les données de 
qualité attendues.
RMB est convaincue de la nécessité de faire 
des alliances de valeur avec divers acteurs 
dans le monde digital. La logique en vigueur 
aujourd’hui est une logique d’union plutôt que 
d’exclusion : la conjonction « et » plutôt que la 
conjonction « ou ». 
Nous confions à Pebble Media nos inventaires 
display et ce partenariat est devenu une 
évidence. Dans ce secteur, il faut assembler 
pour grandir. ❚

Pierre Vanderbeck, Director of Strategy 

Dans ce secteur, il 
faut assembler pour 
grandir. 
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ENKELE OPVALLENDE FEITEN  
UIT DE CIM-PERSSTUDIES
De digitale kanalen zijn een belangrijke expansiefactor voor mediamerken, zoals 
de recente cijfers uit de CIM-persstudies (Verspreiding- en bereikstudie) aantonen.

1 Digitale edities doen verkoopcijfers stijgen: het aandeel van de digitale verspreidingsvormen 
in de totale betaalde verspreiding van de pers groeit nog gestaag: de digitale edities boeken 

semester na semester terreinwinst, zelfs al is er op dat punt een belangrijk verschil tussen kranten 
(meer dan 5 % volgens de CIM echtverklaringen 2014) en tijdschriften (+ 0,1 %). 

2 Digitale kanalen doen het bereik groeien: de lezersaantallen van de de perstitels nemen toe 
als het volledige digitale leesbereik in rekening wordt gebracht: van 22 % voor kranten tot 4 % 

voor de gratis ‘push’-pers over 12 % voor magazines.

125

120

115

110

105

100

125

120

115

110

105

100

106

101 101

Newspapers Magazines Free press Newspapers Magazines Free press

 

3 De “digital readers” verjongen het profiel van de titels: gewoonlijk zijn het jongere mensen 
die digitale versies lezen, terwijl het grootschaligere papieren leesbereik heel nauw aanleunt 

bij het gemiddelde leeftijdsprofiel van de Belgische bevolking. ❚ Bron : SPACE 

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

Newspapers Weekly titles Monthly titles

Population: 45 years

Paper readers

Excl digital readers

DIGITAL EXPANDS REACH, ESPECIALLY FOR NEWSPAPERS
Paper+digital to paper only
Average age readership (Air) average 12+

Total brand to paper only
Air average 12+

DIGITAL REJUVENATES READERSHIP
Average age readership (Air) 

Source: CIM Print audience, 
Dec 2013-Nov 2014

 Jul  2012 - May  2013
 Jun  2013 - May  2014
 Dec  2012 - Nov  2013
 Dec  2013 - Nov  2014

Source: CIM Print audience,  
Dec 2013-Nov 2014
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#GOEIENDAG
Luister iedere ochtend naar onze ‘goeiendag’ 
bij Start je dag van 6u tot 8u.
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De luisteraar beweegt vlot van 
het ene kanaal naar het andere 
in functie van de behoeften die 

zich op dat moment manifesteren. 
Diezelfde luisteraar wordt dan ook op 
zijn of haar wenken bediend, met oor 
voor diens persoonlijke voorkeuren 
binnen het brede aanbod op de 
digitale platformen. 
Radio zal meer one to one worden: 
Personalisering van de audio-
ervaring door middel van het zelf 
aanmaken van afspeellijsten met 
muziek en podcasts is ondertussen 
een gekend fenomeen. Audio en 
video on demand, de muziekkanalen 
op TV en Youtube met al haar 
mogelijkheden zijn uitbreidingen 
waar iedereen laagdrempelig uit 
kan puren. Bovendien worden via 
abonnementssystemen de luisteraars 
verder “gebonden” en ondergebracht 
in een ecosysteem van audio- 
ervaringen op mega platformen die 
multi-device ondersteunend werken. 
Personalisatie, aggregatie en dit alles 
gebundeld in verschillende kanalen 
die permanent toegankelijk zijn via 
één single access entry point. Dit is in 
sterke mate toekomstmuziek, want 
radioluisteraars blijven een trouw 
publiek vormen.
Radio is ook een social medium, 
dankzij de identificatie van 
de luisteraar met zender: 
een community gebeuren. 
Via de verschillende radio 
belevingsplatformen wordt dit nog 
versterkt: zo kunnen persoonlijke 
voorkeuren vlot gedeeld worden 
met gelijkgestemden en sociale 
media als twitter en facebook helpen 
mee om al die personaliseringen te 
verspreiden.

Radioreclame wordt in de 
toekomst multidimensioneel: 
de audioreclame van morgen 
zal verspreid worden op vele 
platformen met haast onbeperkte 
mogelijkheden voor targeting en 
diversificatie van reclamevormen. 
De vermenigvuldiging van de 
distributiekanalen van audio-content 
noopt tot de ontwikkeling van 
systemen om de enorme inventory 
van reclameblokken en advertenties 
in kaart te brengen zodat 
gesegmenteerde en kost-optimale 
advertentieplaatsing mogelijk wordt. 
Op krachtige adservers wordt het 
bereik van radioreclame onmiddellijk 
meetbaar, niet door extrapolaties, 
maar met directe realtime cijfers.
Maar alle Programmatic en 
automated buying en content-
targeting ten spijt, zullen de enorme 
mogelijkheden van de radio van de 
toekomst uiteraard moeten worden 
geëxploiteerd door mensen van vlees 
en bloed. Gepassioneerde mensen 
maken het verschil. De kracht 
van het medium ligt immers in de 
content, lokaal en gedreven door een 
gemeenschap en dat zal zo blijven.
Radiomakers en sales teams zoeken 
samen naar het beste gecombineerd 
gebruik van de verschillende 
kanalen. De radio-copywriter geeft 
de creatieve invulling van spots, 
advertenties en formats om de 
doelgroepen te raken en te activeren. 
Kortom, goede creatieve concepten 
zullen ook in de toekomst meer dan 
ooit het verschil maken. Als het zo ver 
is, zal men over betere en accuratere 
middelen beschikken om deze 
concepten bij de juiste luisteraars en 
surfers te brengen. ❚

#GOEIENDAG
Luister iedere ochtend naar onze ‘goeiendag’ 
bij Start je dag van 6u tot 8u.

RADIO WORDT OOK EEN DIGITAAL  
“ONE TO ONE” MEDIUM
Het medium radio staat voor heel wat uitdagingen. De radio’s op het internet 
nemen aan belang toe, niet enkel in aantal luisteraars, maar ook in luisterduur 
en dat heeft zijn effect op traditionele “real time” radioluisteren, ook al blijft deze 
laatste het als medium heel goed doen.
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L’ AVIS DE BERNARD COOLS 
Bernard (Space) est interrogé sur la complémentarité de 
l’internet et les autres médias.

«Quels enseignements tirer de 
la mesure de la lecture sur 
supports digitaux et mobiles 

depuis 3 publications dans l’étude 
CIM Presse ? »
C’est l’histoire compliquée de 
l’adaptation de l’étude d’audience 
« presse » aux nouveaux modes de 
lecture. Une adaptation nécessaire, 
mais plus facile à demander qu’à 
réaliser effectivement. En cause, 
notamment : la large possibilité 
de connexions ou de versions 
digitales : PDF (tout le monde ne 
comprend pas nécessairement 
ce terme…) identique ou non à 

la version papier, applications 
payantes ou gratuites, accès 
ou non au site Web, logos 
identiques ou différents. Cette 
histoire compliquée s’est encore 
matérialisée dans un changement 
du mode d’interrogation entre la  
1° année de l’étude et la suite, 
comme je le montrais dans ma 
présentation au GRP.
Il y a dans la manière belge de faire 
deux succès : d’abord nous avons 
produit une métrique paper+digital 
plus rapidement que certains 
autres pays (je pense notamment à 
la Suisse). Et surtout les métriques 

«La manière 
actuelle de faire 
ne peut être que 
transitoire, même 
si le provisoire 
dure parfois 
longtemps…»

>

WWW.PEBBLEMEDIA.BE
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que nous publions sont réalistes, 
car nous avons des notions de 
lecture dernière période dans les 
intervalles de publications des titres 
de référence : quotidien, hebdo 
ou mensuel suivant la périodicité 
du titre. Alors que d’autres pays 
(UK ou France par exemple) 
agrègent parfois des audience 
« paper+digital » mensuelles 
pour des marques médias issus 
de la presse quotidienne. Bonjour 
l’actionnabilité…
Vu de loin, le « paper+digital » que 
nous produisons est consistant avec 
de grandes tendances : la presse 
quotidienne qui a historiquement 
le plus investi dans le digital et 
bénéficie de facto d’un avantage 
« fraîcheur » est le type de presse qui 
bénéficie le plus de la nouvelle façon 
de mesurer. En presse magazine, il 
y a aussi une cohérence générale 
rassurante entre les groupes de 
presse bien « digitalisés » et la taille 
des audiences digitales incrémentales 
mesurées par le CIM Presse.
Néanmoins, au niveau des titres 
individuels, on est sur du déclaratif 
et souvent sur de petits nombres de 
répondants. Or, il importe que nous 
soyons exacts non pas globalement, 
mais aussi de manière individuelle. 
Il importe aussi d’apporter au 
marché des indications fiables sur 
l’exclusivité et les duplications par 
plateforme.
De ce point de vue, on n’y arrivera 
pas avec le déclaratif presse 
« stand alone » tel que nous l’avons 
actuellement. Une fois l’étude 
d’audience Internet bien stabilisée, il 
faudra passer à une autre méthode 
où les volumes de consommation 
des versions digitales viendront de 
la source ad hoc et où le déclaratif 
presse sera utilisé pour guider la 
consolidation (probablement par 
fusion) des audiences papier et 
digital. Bref, la manière actuelle de 
faire ne peut être que transitoire, 

même si le provisoire dure parfois 
longtemps…

« Quelles sont les limites de 
l’utilisation de la currency  
« total brand » ? 
C’est un autre aspect de la 
complication du process. Le « total 
brand » pose des problèmes de 
volume et de compatibilité des 
modes de communication.

1Le volume : le « total brand » 
est censé donner le total net des 

contacts paper + digital au niveau du 
support. Sans être présent sur toutes 
les pages de la version digitale, il est 
difficile de faire croire qu’on a 100% 
du SOV disponible. Les bilans de 
campagne calculés par de Persgroep 
sur base de la Dailymetrie montrent 
d’ailleurs qu’en faisant comme si on 
captait toute l’audience digitale de 
leur titre, on aboutit à des niveaux 
de GRP très très lourds pour la partie 
digitale, niveaux qui paraissent 
peu réalistes. Il faudrait bien sûr 
introduire des notions de SOV pour 
crédibiliser le « total brand », et 
d’une manière générale, il faudrait 
passer pour ce « total brand » à une 
notion d’ad reach, en tout cas si on 
veut une acceptation de la variable 
dans le monde du media-planning.

2 Un contact presse est-il 
substituable à un contact 

« presse digitale » ? Evidemment 
non : les modes de lecture,  le 
niveau d’attention, les mécaniques 
mentales sont différentes. Déjà 
qu’on argumente beaucoup et 
dans tous les sens sur la possible 
(in)équivalence des contacts TV et 
vidéo en ligne, où ce sont souvent 
les mêmes spots, alors papier et 
digital (avec des tailles d’écrans qui 
peuvent également segmenter), c’est 
vraiment un monde de différences ! ❚

Bernard Cools, Président de la 
Commission Technique CIM Presse
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DE CIM CIJFERS IN TRADING
Het CIM, dat al een eeuwigheid geldt als unieke en centrale 
maatstaf voor bereikmeting van media beschikt nu ook over 
een moderne internetmeting om de markt te bedienen met de 
langverwachte profiel- en bereikgegevens van alle mediamerken 
op de digitale dragers PC/notebook, Smartphone en Tablet die 
voor de hele media en reclamemarkt steeds belangrijker worden. 

De online sales houses 
hebben met deze release 
opnieuw een geactualiseerd 

hulpmiddel om de eigen inventory 
optimaal te positioneren en het 
productaanbod te plaatsen ten 
opzichte van de concurrentie in 
binnen- en buitenland. Planners 
krijgen een tool ter beschikking 
om hun plannen beter samen te 
stellen en te evalueren dankzij 
maandelijkse cijfers. Zo is het toch? 
Hoe relevant is deze meting 
vandaag echter nog voor de 
online strategen en aankopers die 
met zijn allen de alsmaar groter 
wordende trading desks bevolken? 
Automated buying waarbij zowel 
contextueel als socio-demografisch 
gericht kan worden aangekocht, 
is een courante aankooptechniek 
die perfect kan worden toegepast 
zonder al dan niet geactualiseerde 
CIM cijfers.
Performance & Programmatic zijn 
krachtige aankoopmodellen die 
aankopers in staat stellen over 
verschillende sites, contexten 
en doelgroepen heen de 
reclameboodschap te verdelen. 
En bovendien kan er toch ook 
“en passant” een branding sausje 
gegoten worden over het geheel.
De realiteit is echter een stuk 
genuanceerder. Activerende 
boodschappen werken uitstekend 

binnen een performance driven 
context. Merk ondersteunende 
boodschappen hebben nood aan 
premium posities met premium 
formaten in een specifieke 
premium omgeving. Thematische 
boodschappen gecombineerd met 
impactvolle formaten en creatieve 
exploitatie van website omgevingen 
hebben zonder twijfel een 
gunstige invloed op de algemene 
campagneresultaten. Ze werken 
daarenboven versterkend indien 
gecombineerd met performance.
De juiste keuze van website, 
themapack en campagne opbouw 
wordt mogelijk gemaakt door een 
intelligent gedoseerd gebruik van 
de CIM internet resultaten. Zoals 
steeds is ook hier het gebruik 
van cijfers een EN-EN verhaal 
om tot de beste resultaten te 
komen. De mix van relevante 
online communicatiemiddelen 
en de ondersteuning ervan met 
marktconform cijfermateriaal is 
een permanente doelstelling van 
het Pebble Media team. Bedoeling 
is dat al deze premium producten 
geïntegreerd worden in een 
automated buying omgeving: een 
gezamenlijk guaranteed platform. 
Pebble Media werkt hier proactief 
aan mee, met als doelstelling om 
dit tegen in Q1 2016 operationeel 
te hebben. ❚

Zoals steeds is ook hier het 
gebruik van cijfers een EN-EN 
verhaal…
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Branding

DataReal Time
Bidding

Programmatic Budget deals
dealID, data, 

lower cpm

PRODUCTSTRATEGIE PEBBLE MEDIA

Elk onderdeel van een digitaal plan 
wordt vertaald naar de juiste producten 
bij Pebble Media. Het is de combinatie 
van branding, performance en premium 
retargeting via Programmatic, die 
als goede productmix voor de beste 
resultaten zorgt. We spreken hierbij 
dus van een “en-en”-aanpak. Data zijn 
aanwezig op alle niveaus in het aanbod 
en Pebble Media zet hier sterk op in.
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