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MEDIA-INVESTERINGEN 2014: 

CONTRASTERENDE INDICATOREN  

Naargelang de cijferbronnen die we aanwenden om het mediajaar 2014 te 
analyseren, wordt het afgelopen jaar beschreven als een jaar van gezonde 
groei (+2,6 % volgens de UMA – United Media Agencies), eerder zwakke 
groei (+0,6 % volgens het medianetwerk GroupM ; +1,3 % afgaande op 
de niet-gecorrigeerde Nielsen-cijfers) of zelfs negatieve groei (Nielsen, 
gewogen op ‘constante euro’).  
Wat er ook van zij, 2014 was zeker een jaar van radio, waarin de 
massaconsumptiegoederen veelal een terugval kenden, en met een 
Wereldbeker voetbal zonder globale impact. 
 
 
In het kort: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Volgens de Nielsen-gegevens bedroeg de groei van de 

bruto waarde van de Belgische media-investeringen meer 

dan 1 % in 2014, vooral ten voordele van radio, kranten 

en affichage... 

•  … maar met een lezing van de cijfers vanuit een meer 

stabiliserende invalshoek, rekening houdend met de 

onderliggende evoluties van de tarieven, verandert deze 

bruto stijging in een veel minder glorieuze -1 % in 

vergelijking met het voorafgaande jaar.  

•  Een lage inschatting van een netto marktevolutie met 

+0,6 % in 2014 ten aanzien van 2013 lijkt ons realistisch. 

Deze inschatting identificeert online communicatie en 

radioreclame als de belangrijkste begunstigden van deze 

groei. 

• Ook valt de goede gezondheid op van de 

telecombedrijven, van de distributie en van sommige 

categorieën van diensten. De massaconsumptiegoederen 

kennen een terugval, die een sterke impact heeft op hun 

favoriete medium: televisie.  

• Tot op heden zijn de voorspellingen voor 2015 voorzichtig 

optimistisch: de totale markt zou kunnen groeien met iets 

meer dan 1 %. 
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Netto minder dan 1 … of bijna 3 % stijging? 

Wat is de reële evolutie van de Belgische mediamarkt?  

Volgens de cijfers van de United 
Media Agencies is de globale omzet 
van de 8 groepen die lid zijn van 
deze vereniging in vergelijking met 
2013 gestegen met 2,6 %. Een 
positieve balans dus.  

 
 

 

 
 
 
 
Als grootste medianetwerk ter 
wereld komt GroupM voor België 
op een veel lagere schatting 
uit, die in lijn ligt met de algemene 
inflatie: +0,6 %.: 

 

Dit verschil van 2 procentpunten vertegenwoordigt welbeschouwd toch 

toch een waarde van tientallen miljoenen euro. Waar zit de fout?  

Eigenlijk omvatten de UMA-cijfers niet het geheel van alle Belgische 

media-omzetten, maar wel de zogenaamde georganiseerde markt, waarbij 

adverteerders beroep doen op de expertise van tussenpersonen. 

GroupM koestert de ambitie om de hele mediamarkt weer te 

geven, de georganiseerde én de niet-georganiseerde. Men mag 

veronderstellen dat het niet-georganiseerde segment van de markt de 
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voortzetting van de crisis harder gevoeld heeft en de media-investeringen 

heeft afgeremd, terwijl het georganiseerde segment daarentegen getracht 

heeft de verkopen te stimuleren door antcyclisch te investeren: men weet 

immers dat het handhaven van de media-ondersteuning in tijden van 

crisis een zeer gunstig effect heeft op de merken, voor en na de crisis 1. 

Natuurlijk moet je daarvoor over de nodige middelen beschikken. In 

Frankrijk heeft Kantar Media vastgesteld dat de investeringen vooral bij 

KMO’s beperkt werden 2. Het zijn precies de KMO’s die meestal deel 

uitmaken van de niet-georganiseerde mediamarkt.  

Hoe dan ook, GroupM berekent in detail alle evoluties per medium en 

noteert daarbij de groei die aangestuurd wordt door (in volgorde): de 

digitale media (de segmenten met ‘search’ [aankoop van sleutelwoorden 

op zoekmotoren], sociale media, Real Time Bidding [automatische trading 

per opbod], online video & e-mail), radio en de klassieke digitale 

mediaruimtes (‘display’, het enige digitale segment dat opgenomen is in 

de MDB-cijfers – zie verder). Nog steeds volgens GroupM zou de televisie 

zeer negatief bijdragen tot de groei van de Belgische mediamarkt, gevolgd 

door de pers.  

In reële cijfers kent de officiële media-omzet 

2014 een recessie 

 

Ter herinnering : de  Media Data Bank (MDB) van Nielsen omvat alle 

mediaplannen van de Belgische adverteerders. Deze tool is bedoeld om de 

campagnes van de merken in de grote  media op te tekenen  en aldus zo 

hun prestaties in  te schatten. En ook hun waarde,  geschat op basis van 

de geldende tarieven zonder enige aftrek van kortingen. Zo kan de prijs 

van een mediaplan geschat op basis van de MDB zelfs hoger liggen dan de 

eenvoudige som van tarieven met inachtname van de  bepalingen en 

algemene verkoopsvoorwaarden van de betrokken media! Er is dus 

                                    
1 Een recente status over dit onderwerp door Fons VAN DYCK. Reclame: dood of levend, 
Strategische antwoorden voor marketeers en managers. Racine 2013, p.145-148. 
2 “We stellen een terugval vast bij de adverteerders met kleinere budgetten, die nogmaals onderlijnt 
dat de huidige conjunctuur de communicatie van de KMO’s veel harder treft.”: Bilan annonceurs : une 
année un peu moins mauvaise, Stratégies n° 1799, 29/01/2015. 
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slechts een beperkt verband tussen de MDB- cijfers met en de reële 

kostprijs voor de adverteerder. MDB is duidelijk geen boekhoudkundige 

indicator.  

Het voornaamste gebruik van deze tool heeft betrekking op de analyses 

van de mediacombinaties van de media (verdeling tussen de media 

onderling, de seizoensgebonden investeringen, enz.) en de evoluties in die 

combinaties.   

In zijn totaliteit kent de Belgische 
mediamarkt een beperkte groei 
van +1 %, met een positieve 
bijdrage van radio, affichage, 
kranten en e digitale media, in die 
volgorde. Televisie en gratis pers 
remmen deze groei af. 
Dat is echter een visie op basis van 
een ‘constante euro’.  

Wij schatten de stijging van de 
basistarieven van de mediaruimte-
kost op +2 %. Om deze 
onderhuidse verhoging glad te 
strijken en op hetzelfde niveau te 
blijven als in 2013, moeten de 
totale media-investeringen dus 
minstens met 2 % stijgen. En daar 
zijn we lang niet geraakt.  We 
moeten ook rekening houden met 
verschillende perimeters over de 2 
betreffende jaren. Hieronder de 
tabel met de noodzakelijke 
correcties en wegingen.  
 

Medium Value 2012 Value 2013  Value  2014 2014/2013 

Current 

2014/2013 

Constant 

Newspapers 745,042 802,621 824,823 +2.8% +0.4% 

Magazines 262,631 258,047 256,521 -0.6% -1.2% 

Free local press 142,592 124,428 110,753 -11.0% -11.9% 

Outdoor 312,708 313,681 324,642 +3.5% -4.7% 

TV 1,446,358 1,459,729 1,450,342 -0.6% -2.3% 

Radio 465,715 484,657 521,960 +7.7% +4.2% 

Cinema 32,950 37,696 37,833 +0.4% -1.9% 

Internet 200,986 223,601 226,541 +1.3% 1.3% 

Grand Total thd € 3,608,982 3,704,461 3,753,416 +1.3% -1.1% 

Source : MDB-Nielsen. Adstat. Space estimates for constant data. Mobile Internet not 

included. 

• Deze tabel is opgesteld met de prijzen van ½ pagina’s  in de 

grootste titels. Wij schatten  de tarifaire inflatie in de kranten op 

2,4 %. Deze inflatie gaat schuil achter de waardestijging van deze 

mediacategorie, waarvan het stijgingsratio volgens ons +0,4 % 

bedraagt. 
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• Voor de magazines draait een correcte vergelijking van alle titels 

tussen 2013 en 2014 uit op een status quo, want de vermindering in 

‘constante euro’ vind zijn oorzaak in de verdwijning van enkele 

titels. Het gewogen gemiddelde van de reclametarieven op het 

referentieformaat (een quadri pagina) daarentegen vertoont een 

verhoging van 1,2 %, die dus in vermindering moet gebracht 

worden: dit medium is m.a.w. wel degelijk aan het dalen.  

• De gratis regionale pers is perfect vergelijkbaar tussen 2013 en 

2014. Op basis van de tarieven van een halve pagina zijn de kosten 

met 0,9 % gestegen en dat wordt duidelijk weergegeven in de 

waardevergelijking tussen de twee jaren.  

• Affichage vertoont in de vergelijking over 2 jaar enkele grote 

verschillen. Vooreerst is er de komst van een niewe speler op de 

markt (Mobilad,0,3 % van het totaal in 2014), maar we noteren 

vooral grote veranderingen in de structuren of in de netwerken, met 

de keuze van de affichage in de Brusselse metro voor JCDecaux als 

voornaamste verschuiving in het aanbod. Binnen een strikt 

vergelijkbare perimeter schatten wij de evolutie van de waarde van 

de affichage in 2014 t.a.v. 2013 op +1,9 %. Daarnaast wordt de 

stijging van de referentietarieven, met inbegrip van de taksen die 

dit medium treffen, boven de 6 % geschat. Kortom, door een strikte 

vergelijking in constante euro resulteert onze marktanalyse van ‘out 

of home’ in een achteruitgang van het medium.  

• In televisie moet elke vergelijking tussen de laatste 2 jaren twee 

nieuwe zenders van 2014 uitsluiten: Dobbit en Star TV. De tarieven 

(op basis van 30") zijn volgens onze berekeningen  met 1,6 % 

gestegen en dat percentage wordt op de gemeten evolutie  van de 

omzetten in mindering gebracht.  

• Voor radio leidt de vergelijking zonder sommige nieuwe 

‘stadstarieven’ voor Classic 21, La Première en DH Radio tot een 

stijging van het medium met +6,6 %. Daarbij moeten we ook 

rekening houden met een gemiddelde stijging van het tarief van de 

30" spot met 2,4 %. De totale reële waarde van radio stijgt 

daardoor met iets meer dan 4 % en dat is de grootste toename in 

de tabel.  

• Voor bioscoop moeten we in de vergelijking rekening houden met 

een gemiddelde tariefstijging van 2,2 %, die zijn weerslag vindt in 

de totale gemeten waarde.  



 February 10, 2015 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

6 

• Voor het Internet tenslotte leidt de rekenmethode die de UMA 3 

hanteert om de evoluties van de tarieven te evalueren tot een 

evolutie van de kost van een gemiddelde campagne van -0,6 % in 

2014 ten aanzien van 2013. De strikte vergelijking van de websites 

over 2 jaar leidt tot de conclusie dat de globale waarde slechts met 

+0,6 % stijgt. Door de combinatie van lagere tarieven met een 

stijging in termen van bruto constante waarde zoals bepaald door de 

Nielsen-metingen, boekt het internetmedium in België dus een 

vooruitgang van iets meer dan 1 %.  

Media Market Shares: the Radio Star is bright  

In glijdende waarden (courante euro) zien radio, kranten en out of home 

(affichage) hun marktaandeel stijgen. Ondanks een daling van bijna 1% 

van haar marktaandeel blijft het televisiemedium echter veruit het 

grootste op de Belgische markt.  

 

 
 
 

 
 

 

Het marktaandeel van de kranten, nog steeds het 2de medium, is een 

beetje overschat ten nadele van de tijdschriften. Sommige bijlagen bij 

kranten, meestal weekbladen (Nina, Nieuwsblad Magazine, Victoire, enz.) 

zijn duidelijk actoren binnen het segment van de magazinepers. Deze 

bijlagen vertegenwoordigen 1,2 % van de totale investeringen en dat deel 

zou beter afgetrokken worden van het marktaandeel van de kranten, dat 

zo in 2014 op 21 % geschat zou kunnen worden.  

Als we datzelfde aandeel van 1,2 % aan de natuurlijke concurrentiële 

omgeving van de bijlagen toekennen, aan magazines dus, dan loopt dit 

gecorrigeerd marktaandeel op tot 8 %. Deze wijziging is echter niet 

bepalend voor de structuur van de markt. 

                                    
3 http://www.uma.be/nl/costs_evolution_nl.php. 
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Het relatief bescheiden deel van digitaal 
– 6 % : naar Europese standaarden een laag 
niveau – moet geïnterpreteerd worden in 
functie van de begrensde perimeter van 
de Nielsen cijfers. Deze beperken zich 
immers tot de ‘display’ reclame bij 11 
Belgische regies, met uitsluiting van andere 
digitale communicatievormen en belangrijke 
wereldspelers zoals Google, met inbegrip van 
YouTube en Facebook. Volgens GroupM zou 
de netto waarde van de online markt in 
België het dubbele zijn van wat Nielsen in 
bruto data dekt.  
 

 

Media shares 2012 2013 2014 Trend 2014/2013

Newspapers 20.6% 21.7% 22.0%

Magazines 7.3% 7.0% 6.8%

Free local press 4.0% 3.4% 3.0%

Outdoor 8.7% 8.5% 8.6%

TV 40.1% 39.4% 38.6%

Radio 12.9% 13.1% 13.9%

Cinema 0.9% 1.0% 1.0%

Internet 5.6% 6.0% 6.0%

Source: MDB Nielsen. Adstat. Gross current value.
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Naar maandelijkse seizoensvariatie oogt het jaar 2014 vrij typisch: net als 

in de twee vorige jaren vertegenwoordigen de laatste vier maanden bijna 

40 % van de totale waarde, daar waar de vier ‘dal’maanden – ‘s winters in 

januari en februari en ‘s zomers in juli en augustus - ± 28 % van dat 

totaal uitmaken (als de waardeverdeling van maand tot maand gelijk zou 

zijn, zou elk van hen 8 % van het totaal waard zijn). 

 

 

Een opmerkelijk 2014? Een beetje wel, als je je de enorme bijval en de 

ongelooflijke bereikcijfers herinnert die tijdens de Wereldbeker voetbal in 

Brazilië verkregen werden. Sommigen hadden een waar reclamevuurwerk 

verwacht, alsook een mogelijke stijging van de globale waarde van de 

mediamarkt bij die gelegenheid. Als we inzoomen op de evolutie 

2014/2013 van de waarde van de media, zien we duidelijk dat de markt, 

globaal genomen, niet positief gereageerd heeft: ook al gaan enkele 

media er tijdens de maand juni 2014, t.o.v. dezelfde maand een jaar 

eerder, op vooruit (maar niet de televisie), dan nog kent juli een 

algemene daling. Kortom, daar waar bepaalde adverteerders het ‘voetbal’-

effect benut hebben, hebben anderen hun aanwezigheid tijdens deze 

periode fors teruggeschroefd. Resultaat: de Belgische markt heeft in 

2014 niet geprofiteerd van een ‘World Cup’-effect. 
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De massaconsumptiegoederen verliezen terrein 

In 2014 hebben de belangrijkste ‘macro-sectoren’ van MDB zich versterkt: 

met hun drieën hebben de economische groepen die de rangschikking 

hieronder aanvoeren sterk tot de groei bijgedragen. 

 

 
 
De tweede grootste bijdrage is echter 
op het conto van de ‘Telecom’-groep te 
schrijven, die in de rangorde van de 
grote investeerders nochtans pas 7de 
staat. Wel valt daarentegen op dat de 
onderhoudsproducten en vooral de 
hygiëne- en schoonheidsproducten een 
ongunstige impact op de groei gehad 
hebben, evenals het ‘transport’-
conglomeraat en de energiesector. 
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Source : MDB-Nielsen. Adstat 

 

Op basis van de specifieke bijdrage van elke productsector tot de globale 

jaarevolutie licht de onderstaande grafiek enkele contrasten en nuances 

uit: 

- 2014 was een verkiezingsjaar en een jaar van sociale onrust; de 

categorie ‘vakbonden-partijen-mutualiteiten’ heeft haar 

mediazichtbaarheid dus serieus opgedreven. Daarentegen werd wat 

de overheidscommunicatie betreft gevoelig in de uitgaven gesnoeid. 

- Contrasten in de distributie: stijging in de media-aanwezigheid van 

de nationale merken, vooruitgang voor de categorie 

‘afstandsverkoop’ (sommigen spreken van het ‘Zalando-effect’), 

maar zware terugval voor de kleinere merken, de regionale 

distributie. 

Eco group 2012 2013 2014

Culture,tourism, leisure, sports 882,754 934,640 966,152 103 64%

Retail 568,995 609,642 636,604 104 55%

Food 449,807 442,252 461,949 104 40%

Services 428,821 440,185 445,073 101 10%

Transport 379,185 392,223 384,467 98 -16%

Hygiene-Beauty 268,276 253,940 225,874 89 -57%

Telecom 164,174 175,310 203,013 116 57%

Household furniture 165,022 166,409 152,110 91 -29%

Health- Well-being 74,342 78,588 85,980 109 15%

Household cleaning 86,800 83,734 75,207 90 -17%

Clothes & related 68,159 59,734 59,872 100 0%

Energy-Fuel 56,662 49,553 40,627 82 -18%

Petcare 10,503 12,673 12,133 96 -1%

Other 500 2,295 2,512 109 0%

Corporate 4,981 3,281 1,843 56 -3%

Grand Total thd € 3,608,982 3,704,461 3,753,416 101 100%
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- Belangrijke terugval van de publicitaire ondersteuning van de auto-

industrie (de subcategorie ‘wagens’ is het zwaarst getroffen), maar 

vergeleken met het voorafgaande jaar hebben de adverteerders uit 

de categorie ‘transportdiensten’, met name de 

luchtvaartmaatschappijen en de grote spoorwegoperatoren, in 2014 

daarentegen op significante wijze tot de jaargroei bijgedragen. 

- Achteruitgang ook voor een pak categorieën van 

massaconsumptiegoederen, zoals onderhoud van het linnengoed, 

haarverzorgingsproducten, verzorgingsproducten, melkproducten, 

maar (geïsoleerd) positief effect op de kant-en-klare gerechten. 

- Enkele meer geïsoleerde evoluties tenslotte: belangrijke 

inspanningen van de uitrustingsfabrikanten in telecom, ‘World Cup’-

effect op de sportweddenschappen en dynamisme van de Nationale 

Loterij, of nog vooruitgang van de farmaceutische producten. Het 

jaar 2014 was heel verscheiden.  
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Het aantal adverteerders dat door Nielsen geïnventariseerd werd, is 

tussen 2013 en 2014 stabiel gebleven, daar waar in 2013 een grote daling 

was opgetekend. De palmares van deze adverteerders  wordt nog steeds 

door Procter & Gamble overheerst, ondanks een daling van niet minder 

dan een kwart van de mediazichtbaarheid. Ook Unilever – dat achteruit 

gaat – behoudt zijn  2de plaats. Er is echter ook de grote terugkeer van 

Proximus, ex-Belgacom: de rationalisering van de naam van de 

historische operator is gepaard gegaan met een sterke stijging van de 

zichtbaarheid ervan, maar dat kan niets anders dan een tijdelijk fenomeen 

zijn; het verenigen van alle instanties onder de Proximus-vlag heeft 

expliciet tot doel besparingen te realiseren. 

 

Niettemin strookt dat dynamisme van Belgacom/Proximus met de stijging 

in mediawaarde van zowat alle telecomoperatoren: France Télécom 

(Mobistar), Telenet  en Tecteo  gaan erop vooruit. In de categorie van de 

massaconsumptiegoederen mag P&G dan de grootste daling optekenen,  

heel wat andere adverteerders hebben hun zichtbaarheid 

teruggeschroefd: L’Oréal, Mondelez of Nestlé zitten in hetzelfde bootje. 

Ook de auto-adverteerders laten soms belangrijke verminderingen 

optekenen, met uitzondering van Daimler Benz en (in mindere mate) 

BMW. Aan distributiezijde, tenslotte, heeft Lidl zijn media-offensief 

gevoelig afgezwakt, maar andere merken hebben de fakkel overgenomen: 

Colruyt op kop, maar ook Carrefour en Delhaize, alsook Metro 

(Mediamarkt, Saturn) in niet-voeding. 
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Source : MDB-Nielsen. Adstat. Space inputs. 

Rk Advertiser group Rk 2013

2012 2013 2014

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 125,636 107,180 80,879 -25% 1

2 UNILEVER 101,380 78,456 75,294 -4% 2

3 BELGACOM GROUP 57,223 53,270 70,551 32% 7

4 D'IETEREN GROUP 63,747 69,167 63,950 -8% 3

5 RECKITT & BENCKISER 46,348 58,533 61,867 6% 6

6 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 51,780 59,972 60,983 2% 5

7 PSA PEUGEOT CITROEN 58,067 60,417 57,765 -4% 4

8 COLRUYT GROUP 31,388 38,649 50,526 31% 12

9 L'OREAL GROUP 52,205 52,952 47,758 -10% 8

10 MEDIAHUIS 45,912

11 MEDIALAAN 48,123 52,220 46,684 -11% 9

12 DE PERSGROEP 44,124 43,343 41,852 -3% 11

13 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 42,088 36,756 38,764 5% 14

14 LOTERIE NATIONALE 34,024 36,472 37,088 2% 15

15 FRANCE TELECOM 28,807 27,309 34,870 28% 28

16 CARREFOUR GROUP 25,284 30,408 33,632 11% 21

17 ROULARTA MEDIA GROUP 32,868 34,277 33,291 -3% 17

18 TECTEO 28,469 30,789 33,174 8% 20

19 DAIMLER BENZ GROUP 30,166 28,017 32,486 16% 26

20 SANOMA MAGAZINES FINLAND 26,673 28,180 30,515 8% 25

21 TELENET GROUP HOLDING 28,851 28,747 30,496 6% 23

22 MONDELEZ INTERNATIONAL 2,048 35,437 29,901 -16% 16

23 BNP-PARIBAS 20,157 28,223 29,884 6% 24

24 ING GROEP 23,337 26,470 28,078 6% 29

25 CLT-UFA 25,394 27,855 27,721 0% 27

26 BELFIUS BANQUE & ASSURANCES 21,394 29,244 27,151 -7% 22

27 LIDL & CO 38,139 38,282 25,499 -33% 13

28 METRO GROUPE 21,425 22,926 25,307 10% 33

29 VRT 22,441 23,274 24,636 6% 32

30 BMW GROUP BELGIUM 20,059 23,693 24,282 2% 31

31 NESTLE GROUP 23,402 25,175 23,987 -5% 30

32 DANONE GROUP 25,024 22,279 22,539 1% 35

33 GENERAL MOTORS CORP. 25,621 31,541 21,769 -31% 18

34 DELHAIZE LE LION 25,583 13,228 21,029 59% 57

35 MARS INCORPORATED 20,200 18,183 20,576 13% 38

36 FORD AUTOMOTIVE GROUP 15,222 22,391 20,336 -9% 34

37 KBC GROUP 15,390 19,352 19,420 0% 36

38 BEIERSDORF 17,479 17,834 18,039 1% 40

39 BASE COMPANY 18,084 17,507 -3% 39

40 VLAAMSE GEMEENSCHAP 13,109 17,187 15,935 -7% 41

41 RTBF 10,697 10,909 15,821 45% 65

42 SAMSUNG 16,414 15,127 15,395 2% 50

43 CREDIT MUTUEL GROUP 11,645 16,135 15,226 -6% 46

44 20TH CENTURY FOX 15,340 19,132 15,216 -20% 37

45 AXA GROUP 10,375 16,691 14,790 -11% 44

46 IKEA BELGIUM 10,061 15,239 14,024 -8% 49

47 ETHIAS 12,833 13,959 13,507 -3% 55

48 FERRERO 13,554 11,582 13,107 13% 61

49 KELLOGG'S 9,310 11,801 13,073 11% 59

50 THE WALT DISNEY COMPANY 14,455 14,018 13,064 -7% 54

Value thd Evol 13/14
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En in 2015? 

Volgens GroupM zou de Belgische markt er in 2015 met 1,1 % op vooruit 

moeten gaan, in lijn met de tendenzen die in de vorige jaren opgetekend 

werden en conform het verwachte evolutiepercentage voor gans West-

Europa 4. 

 

Deze schatting baseert zich op een gestage groei van digital in België, 

voornamelijk van de nieuwe tradingvormen (‘Real Time Bidding’, zie 

hoger), de aanwezigheid op sociale media, search engine advertising en, 

in mindere mate, een stijging van ‘digital display advertising’. GroupM 

pronostikeert ook een positieve bijdrage van het audiovisuele luik, tv en 

radio. Globaal gesproken strookt deze schatting voor 2015 met de 

groeiprognoses van het BBP in België, dat in het verleden het meest 

betrouwbare voorspellende element is gebleken voor de evolutie van de 

mediamarkt. 

2014 was dus een jaar met een lichte groei. 2015 zou wat glansrijker 

moeten zijn. 

 

                                    
4  Bron: GroupM ThisYear, Next Year. Worldwide Media & Marketing Forecasts, dec. 2014, alsook 
voor de schattingen van de evoluties per medium. 


