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... althans voor de durvers ! Hoewel, 

het risico is betrekkelijk klein : als we de 

bereikgegevens per maand (of minder) 

bekijken, stellen we vast dat het mooie 

weer niet het hele publiek doet verdampen. En de kosten 

per maand, die blijken verhoudingsgewijs zeer billijk te zijn in 

de zomer. Bovendien zit het reclamevolume dan gewoonlijk 

op zijn laagste peil.

De zomer, het ideale seizoen 

In een notendop

om te investeren in reclame...

• Verschillende bronnen tonen dat de economische of demografische ‘inkrimping’ tijdens de zomer niet 

meer dan 10% bedraagt tegenover een gemiddelde maand.

• In het reclamelandschap weegt de zomerperiode wel zwaarder door, met dalingen van het aantal 

reclamecampagnes tot 35% in de maanden juli en augustus...

• ... de ideale gelegenheid dus om beter uit de verf te komen: eenzelfde advertentie zal ongetwijfeld meer 

opvallen tussen drie andere dan tussen zes andere !

• Bovendien zijn de tarieven in dit seizoen vaak aantrekkelijker en blijft de seizoensgebonden afname van 

het bereik zeer beperkt (als er al sprake is van een afname).
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De economische gegevens laten er geen 

twijfel over bestaan : België blijft ook tijdens 

de vakantieperiode draaien. Uiteraard staat 

de industriële productie op een iets lager 

pitje (een daling met 10% in juli), maar als we 

weten dat de betrokken index schommelt 

Er is dus nog heel wat activiteit in de zomer, 

en er zijn dus Belgen die bereikt kunnen 

worden via mediacampagnes. Bovendien 

bleek uit een - weliswaar ietwat verouderde 

en naar ons weten nooit geactualiseerde- 

tussen 90 en 113 (in maart en oktober), dan is dit niks uitzonderlijks.

Er is nog een andere indicator die aantoont dat België niet stilvalt : de 

evolutie van de omzet zoals aangegeven bij de btw (onderstaande 

grafiek). Al is er wel een afname in de zomer, in dit geval vooral in 

augustus.

studie uit 1996 dat op een gemiddelde dag in juli of augustus 

minder dan 9% van de Belgen in het buitenland op vakantie was. De 

rest was dus in België, met vakantie of gewoon... aan het werk ! Het 

aandeel werkenden in de zomer was zelfs het grootst : zowat 57% !

In de zomer                  
smelt hoogstens 10% weg...

Belgian economy seasonal changes 
(indexes)
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Ook de media blijven actief tijdens de 

zomermaanden. Uit de seizoensgerelateerde 

gegevens per maand over mediaconsumptie 

–die we hebben voor televisie, internet en 

de bioscoop– blijkt dat er soms (zoals op 

televisie) een kleiner publiek is in de zomer. 

Deze afname kan echter niet veralgemeend 

worden voor alle media, en zelfs bij 

televisie bedraagt de afwijking tegenover 

een gemiddelde maand maximaal 12% : 

niet echt het einde van de wereld dus. En 

zoals we hieronder zullen zien, wordt dit 

beperktere publiek ruimschoots gecompenseerd door commerciële 

buitenkansjes.

De onderstaande grafiek toont de maandelijkse evolutie van drie 

indicatoren voor televisie : 

• het bereik, uitgedrukt in totale kijkduur

• het reclamevolume, met als indicator het aantal actieve campagnes 

volgens de MDB-gegevens (andere indicatoren zouden nog 

adequater kunnen zijn, maar er moest een harmonisatie met de 

andere media mogelijk zijn)

• de verhouding kostprijs/bereik (GRP) voor de tv-reclame (basis 

30”). 

TV, bioscoop, internet :                 
het publiek laat ze tijdens de zomer niet links liggen

TV seasonal variations (indexes)
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klein reclamevolume (de invulling zit op het laagste niveau van het 

jaar) biedt duidelijk kansen op een grotere impact. 

En de kosten -berekend met de door de UMA  gebruikte methode1-

blijken vrij goed mee te vallen. 

extra zichtbaarheid : er is wel degelijk een publiek en in de kortere 

reclameblokken komen de spots veel beter uit de verf.

Bovendien biedt niet enkel de televisie buitenkansen in de zomer. 

De maandelijkse gegevens over het bioscoopbezoek voor 2008 

(geen recentere cijfers beschikbaar...) tonen zelfs een positieve 

index tijdens juli en augustus ! En dat terwijl zowel het reclamevolume 

als het toegangsticket in de buurt van het gemiddelde liggen en dus 

niet noodzakelijk een nadelige invloed hebben.

Voor het internet is het plaatje wat complexer. 

Aan publiek lijkt er duidelijk geen gebrek te 

zijn, met duidelijk positieve indexen wat 

betreft de gebruiksduur (bron : Comscore). 

De combinatie van een groot bereik en een 

De vergelijking van de indicatoren spreekt 

voor zich : in de zomer is tv-reclame 

aantrekkelijker dan ooit, met indexen die 

veel lager liggen dan die van het bereik. 

Toch ligt de invulling van de reclameblokken 

door adverteerders zo’n 20% lager dan in 

een gemiddelde maand. Dit biedt merken 

die kunnen of willen communiceren 

tijdens de zomer een uitgelezen kans op 

Cinema seasonal variations (indexes)

1 United Media Agencies : “Evolutie van de ruimtekost in de reclame van 2004 tot 2009/ Evolution des coûts de l’espace 
publicitaire de 2004 à 2009”, http://www.uma.be/documents/cost_advertising_2009.pdf
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gebruiken, maar die gegevens zijn onvoldoende gedetailleerd : 

deze kwartaalcijfers bevatten naast juli en augustus namelijk ook 

september. 

Het is evenwel een feit dat de adverteerders duidelijk afwezig 

blijven in de zomer, ongeacht het medium. Wie in deze periode wil 

investeren, kan dus rekenen op een relatief grotere zichtbaarheid...

Voor de geschreven pers, de affichage 

of de radio is het moeilijk om klare wijn te 

schenken : er zijn namelijk geen gegevens 

per maand beschikbaar. Voor de pers 

zouden we eventueel gegevens over de 

verspreiding (al dan niet betalend) kunnen 

En de andere ? 

Internet seasonal variations (indexes)
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Voor alle belangrijke media geldt dus dat er 

in de zomer goede zaken gedaan kunnen 

worden. En gelukkig voor hen kunnen som-

mige van deze media dat zelfs bewijzen met 

bereikgegevens die duidelijk de invloed van 

de seizoenen weerspiegelen. 

Seasonal changes clutter by medium
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