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Nederland in de greep van corona

1.4m
Mentions of coronavirus in the NL

The conversation is growing
in the NL



Impact corona op 
economische ontwikkelingen



Economische 
forecast CPB 
is onzeker: 
4 mogelijke 
scenario’s



Roland Koopman: Impact van coronacrisis op de economie
Klik hier om de video te bekijken

Roland 
Koopman 
– RTL Z

https://player.vimeo.com/video/401289838


Impact corona op 
mediaconsumptie



Ander
aankoopgedrag

Maar ook stress, angst 
en gevoel van isolatie

Meer tijd met familie

Meer tijd voor jezelf

Andere merkperceptie

Andere 
mediaconsumptie

(Intelligente) 
Lockdown
leidt tot ander 
gedrag

Quarantaine

Thuis-isolatie

Publieke ruimtes 
gesloten



Mediaconsumptie stijgt in tijden van crisis

Kantar Covid-19 Barometer, Wave 1 Nld. N=550, 18+ / toe- en afname gebruik medium  in  percentage. 
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Veranderingen in mediaconsumptie als gevolg van de coronacrisis-
vooral TV & Online profiteren. 



Impact corona op 
mediumtype video



Kijktijd TV per dag is flink gestegen (+18%)

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1 t/m 29 maart 2020, doelgroep 6+, inclusief uitgesteld kijken t/m 29 maart, tijdvak all day.
Kijktijd: gemiddeld aantal minuten per dag dat naar tv-zenders gekeken is.
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Ontwikkeling kijktijd TV 6+

162 minuten per dag

190 minuten per dag

12 mrt: 1e persconferentie. 
Zoveel mogelijk thuiswerken.

16 mrt: Toespraak Rutte.15 mrt: 2e persconferentie. 
Scholen, horeca en 
sportclubs sluiten.

Jongeren kijken 
meer TV

6+ jaar: +18%

6-14 jaar: +31%

15-24 jaar: +20%

25-34 jaar: +23%

35-44 jaar: +24%

45-54 jaar: +17%

55-64 jaar: +18%

65+ jaar:  +14%



Stijging kijktijd TV vooral in ochtend en vooravond
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Gemiddelde kijkdichtheid 6+ %
1-11 maart 2020 12-29 maart 2020
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22% 14%

-4% -8%

9%
21%

38% 40% 31% 28% 24%
11% 10% 12%

21% 20% 25% 17% 12% 14% 17% 18% 21%

• Over vrijwel de gehele dag is een stijging van de kijktijd te zien in de periode na 12 maart
• Deze stijging is relatief het grootst in de ochtend (08:00-13:00 uur) en de vooravond (17:00-19:00 uur)

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1 t/m 29 maart 2020, doelgroep 6+, inclusief uitgesteld kijken t/m 29 maart, tijdvak all day.



Dagbereik TV stijgt in day- en primetime
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Ontwikkeling dagbereik TV Zendertotaal (6+)
all day primetime

• Het dagbereik TV (all day) is in de periode na 12 maart met 7% gestegen (van 70,7% naar 75,4%)
• Primetime steeg het dagbereik TV met 9% (van 65,4% naar 71,1%)

gemiddeld 70,7% bereik all day (11,3 mln)

gemiddeld 65,4% bereik in primetime (10,4 mln)

gemiddeld 75,4% bereik all day (12,1 mln.)

gemiddeld 71,1% bereik in primetime (11,3 mln)

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1 t/m 29 maart 2020, doelgroep 6+, inclusief uitgesteld kijken t/m 29 maart, tijdvak all day: 02:00-26:00 uur, primetime: 18:00-24:00 uur.



Internationaal 
zien we ook 
sterke stijging 
bereik en 
kijktijd TV

Source: RTL AdConnect
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Er wordt vaker TV gekeken, en langer per keer
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Doelgroep 6+, all day
Aantal kijksessies Kijkduur per sessie

• Het aantal kijksessies én de gemiddelde sessielengte is gestegen in corona tijd
• Stijging kijktijd is dus combinatie van meer kijkers (hoger dagbereik) die vaker kijken én langer kijken

Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1 t/m 29 maart 2020, doelgroep 6+, inclusief uitgesteld kijken t/m 29 maart, tijdvak all day.
Kijksessie: het kijken naar 1 zender/programma.



Bron: SKO/AdvantEdge, TV Zendertotaal, 1 t/m 29 maart 2020, inclusief uitgesteld kijken t/m 29 maart,  tijdvak all day., % samen kijken (6+)

Er wordt 
meer samen 
TV gekeken41%

1 t/m 11 maart 2020

2019: 41% 

46%
12 t/m 29 maart 2020

2019: 40% 



Sport
Voetbal daalt met 94%. Overige 
sport daalt ook maar programma's 
zoals VI en Studio Sport laten niet 
een gelijksoortige daling van de 
kijkcijfers zien. 

Films en Series
Films doen het goed, vooral de 
komedies laten een opvallende 
stijging zien.  

Ook series van eigen bodem zoals 
‘Kees en Co’ en ‘Flikken Maastricht’ 
stijgen. Het zijn voornamelijk drama 
en comedy series die opvallend stijgen 
(90%).  

Populaire content in tijden van corona

Nieuws en Actualiteit
De groep 25-54 jarigen kijkt maar 
liefst 47% meer nieuws & 
actualiteiten in prime time, In daytime
is dat zelfs 83% meer. RTL Z & RTL 4 
profiteren mee van deze stijging. 

Actualiteiten programma’s zoals ‘De 
wereld draait door’, ‘Jinek’, ‘Editie NL’  
en ‘Op1’ worden beter bekeken. 

Entertainment
Satirische programma’s die ingaan op 
de actualiteit zoals ‘Zondag met 
Lubach’ en ‘Dit was het Nieuws’ 
scoren goed. Ook de ‘TV Kantine’ 
stijgt flink.

Groot entertainment op RTL 4 zoals 
‘The Voice kids’, ‘All You Need is 
Love’ en ‘Weet ik veel’ is ook populair.

Bron: Stichting KijkOnderzoek, 1-12 maart 2020 vs 13-26 maart 2020, doelgroep 25-54 jaar. 

Kids
Kinderen kijken veel meer tv. 
Kids content wordt 155% meer 
bekeken. Wel is er een kleine 
daling van 2% zichtbaar bij 
non-fictie kids content waar 
programma’s onder vallen 
zoals ‘Het Klokhuis’ en 
‘ZappSport’. 

Daytime
Momenteel worden zenders zoals MTV, 
24Kitchen en Comedy Central zeer 
goed beken. Het genre Koken zit flink in 
de lift. Hier kijken 40% meer mensen 
naar dan voorheen. 



Smartphone gebruik 
schiet omhoog 

Verdubbeling schermtijd 
voor veel gebruikers in de 

afgelopen 2 weken 
(Apple).

Interesse 
nieuwsmedia stijgt
+44% surftijd in week 11 
over alle nieuwssites en 

apps in NL heen.

Ander Google 
search gedrag

Mensen zijn meer op zoek 
naar informatie en 

toelichting. Ook neemt de 
tijd tussen oriëntatie en 

conversie toe.

Gebruik Online Video 
stijgt

Men zoekt content die 
afleidt en opvrolijkt. 

Gebruik Online video stijgt 
met 23%  in Nederland.

Hoger social media 
gebruik

Men wil graag virtueel 
verbonden blijven. Social
media gebruik stijgt met 
26%. Vooral Whatsapp 

profiteert (+34%).

Internetgebruik 
stijgt

Wereldwijd stijgt het 
internetgebruik met 73%. 
In Nederland is dat 34%.

On demand zorgt 
voor afleiding

Men zoekt ontspanning in 
corona tijd. Het bereik van 

Netflix stijgt met 44% in 
maart. Gebruik TV on 

demand stijgt met 25%.

Wat is de 
invloed van 
corona op 
online media?

Meer en eerder 
beschikbare content

Gratis een maand lang 
Film1 (KPN en Ziggo) en 
eerdere release Frozen 2 
(Disney+) Mocro Maffia 2 

(Videoland).

Bron:  Ad Alliance, Vinex, NOBO, Google, Apple 2020, Kantar Covid-19 Barometer Nederland



On demand is in demand
• Niet alleen Netflix stijgt hard, ook Videoland ziet een verdubbeling van het 

aantal nieuwe klanten tijdens de coronacrisis

• Het aantal videostarts op VOD platformen Videoland en RTL XL stijgt met 

16% sinds coronacrisis

• Nieuws- & kidscontent en entertainment is populair op RTL XL en 

Videoland

• Langere kijkmomenten op de late avond (23.00 – 01.00 u) op Videoland

Bron: Interne data RTL en Adobe Analytics,  wk 1 t/m 12

+16%

+8%

Mocro Maffia seizoen 2 
groot succes



Statistieken geraadpleegd in Google Analytics van Adfactor:

Het percentage geeft de groei weer in het gemiddeld aantal 

pageviews per segment van 12 tov week 8 t/m 11 .

Food 
+13%

Health 
+2%

Moms
+2%

Lifestyle Vrouw 
+4%

Business, News & 
Innovators 

+54%

Lifestyle Man
+7%

Influencer
content doet 
het goed.
Stijging in 
pageviews in 
diverse 
segmenten.



Bron: Adobe Analytics, 1 – 22 maart

Nieuws- en entertainmentcontent 
ook online meest populair 
• Nieuwscontent doet het zowel op TV als Online heel goed.

• RTL Nieuws pageviews stijgen met 93% sinds begin maart. Pageviews 

RTL Z zijn met 127% gestegen. 

• Artikelen over de invloed van corona op tech, geld en economie worden 

goed gelezen. 

• Hier profiteert ook tech-platform Bright van. Pageviews Bright zijn met 

133% gestegen. 

• Naast een stijging van nieuwscontent is er ook een stijging van 

entertainment content te zien. Mensen zoeken naar ontspanning en een 

escape van de realiteit. 

• Hier profiteert ook RTL Boulevard van. Pageviews RTL Boulevard zijn 

met 176% gestegen.  



Gevolgen van corona op 
aankoopgedrag



Aankopen niet minder, maar wel anders

23% van de Nederlanders 18+ geeft aan meer 
aankopen te hebben gedaan door de crisis.
Slechts 7% geeft aan minder aankopen te hebben 
gedaan en 70% geeft aan dat ze evenveel 
aankopen doen als voorheen.

Onderzoek: Covid-19, and its infuence on purchase behaviour, DVJ-Insights

23%

70%

7%

meer evenveel minder

Heb je als gevolg van de coronacrisis meer of 
minder aankopen gedaan?

26%

23%

21%

21%

17%

13%

12%

11%

7%

2%

Levensmiddelen in blik, pak of diepvries

Brood, rijst en pasta

Medicijnen (zoals paracetemol en ibuprofen)

Vers fruit en groenten

Schoonmaakmiddelen

Persoonlijke verzorging (zoals tandpasta en
shampoo)

WC papier, tissues

Huishoudelijke artikelen (zoals wasmiddel en
vuilniszakken)

Alcoholische dranken

Kleding en schoeisel

Welke producten ben je van plan om meer te kopen?



Aankopen verschuiven naar online

Ruim 20% van de Nederlanders geeft aan dat ze hun 
aankoopgedrag als gevolg van de corona-crisis gaan veranderen 
De meeste mensen zullen meer online aankopen gaan doen, ten 
opzichte van wat ze gewend waren.

Online het standaard kanaal
De categorie waar mensen nu online de meeste aankopen voor 
gaan doen is medicijnen. Daarnaast zien we de producten 
terugkomen die mensen sowieso al van plan waren om meer te 
gaan kopen. Online is dan gewoon het kanaal geworden waarop ze 
dit gaan doen.

Naast het gemak om niet de deur uit te hoeven speelt ook 
verveling een grote rol bij het doen van online aankopen. 5%

5%

8%

9%

9%

11%

11%

12%

12%

12%

Alcoholische dranken

Kleding en schoeisel

WC papier, tissues

Huishoudelijke artikelen
(zoals wasmiddel en…

Persoonlijke verzorging (zoals
tandpasta en shampoo)

Vers fruit en groenten

Brood, rijst en pasta

Schoonmaakmiddelen

Levensmiddelen in blik, pak of
diepvries

Medicijnen (zoals
paracetemol of ibuprofen)

Welke producten ben je van plan om meer online 
te kopen?

Onderzoek: Covid-19, and its infuence on purchase behaviour, DVJ-Insights, WELOVEVIDEO Community RTL



Crisis zorgt voor uitstellen van duurzame aankopen
Binnen de categorie duurzame goederen (zoals TV, 
wasmachine, laptop) zien we dat het gedrag negatief 
wordt beïnvloed door de huidige crisis. Eén op de vijf 
mensen is van plan om de aankoop van duurzame 
goederen uit te stellen.

Met name binnen de categorie duurzame goederen 
is het zaak voor fabrikanten om aanwezig te blijven 
in het hoofd van de consument en zo het verlies te 
beperken.

Corona zorgt voor uitstel duurzame aankopen

Onderzoek: Covid-19, and its infuence on purchase behaviour, DVJ-Insights

33%

21%
Percentage dat van plan
was iets te kopen

Percentage daarvan dat de
aankoop nu uitstelt



Wat is de impact van corona op reisgedrag?

Onderzoek: Covid-19, and its infuence on purchase behaviour, DVJ-Insights

Vakantieplannen op de lange baan
De gevolgen die deze crisis heeft op het reisgedrag 
van mensen is groot. Op korte termijn zijn veel 
vakanties verplaatst of geannuleerd. Maar ook op de 
lange(re) termijn is er onzekerheid. 

Mensen hebben hun (zomer)vakantieplannen op de 
lange baan geschoven. Veel mensen twijfelen of ze 
überhaupt op vakantie gaan. Ook wordt er rekening 
mee gehouden dat de zomervakantie in eigen land 
zal worden doorgebracht. 

57%

32%

46%
Het boeken van een vakantie heb
ik voorlopig op de lange baan
geschoven

Als ik dit jaar op vakantie ga zou
het waarschijnlijk binnen eigen
land zijn

Ik twijfel of ik dit jaar op vakantie
ga door sommige maatregelen
die andere landen nemen
(lockdown)



Veranderend aankoopgedrag heeft wereldwijd 
impact op branches

Bron: RTL AdConnect, McKinsey & Company, Maart 2020. 

Automotive

Horeca & Recreatie

Financiële dienstverlening

Brandstof, energie, chemie

Retail (fysieke winkels)

Reizen & Toerisme 

Branches die het hardst worden getroffen Branches die het meest profiteren

Retail (online winkels)

Media & Entertainment

Levensmiddelen

Huis & tuin

Educatie

Gezondheid



Impact op branches ook terug te zien in 
TV-bestedingen

*Vergelijking 1 t/m 16 maart vs. 17 t/m 29 maart

Bron: SKO/AdvantEdge, 30’ GRP’s 25-54 jaar, 1 t/m 29 maart 2020

-37%

-38%

-39%

-39%

-41%

-49%

-49%

-52%

-73%

-99%

Energiebedrijven

Verkeer en vervoer

Huishoudelijke apparaten

Detailhandel

Lichaamsverzorging

Opleidingen, congressen en beurzen

Financiën

Huizen en doe het zelf

Toerisme en luchtvaart

Cultuur/vrije tijd/ontspanning

Top 10 dalende branches

Corona heeft een sterke invloed op de TV advertentiemarkt 
in Nederland. In de meeste branches neemt het aantal 
GRP’s af.  

In een aantal branches wordt juist meer ingezet. Dit zijn 
bijvoorbeeld:
• Internetdiensten +130%
• Media +65%
• Collectieve & Ideële reclame +57% 
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Totale Bruto Media Spend*

*Included media: TV, Radio, OOH, Dagbladen, Tijdschriften

Bron: Nielsen

Regering sluit 
scholen en horeca

Bruto Media Spend*

Regering kondigt 
thuiswerken aan

Week 10 Week 11 Week 12

Medium Corona-effect 
(Gem. spend wk 12 vs. wk10/11)

Total -18%

TV -12%

Radio -29%

OOH -5%

Dagbladen -32%

Tijdschriften -34%

Totale bruto mediabestedingen Nederland dalen met -18% in week 12 t.o.v. week 10/11.

Dit beeld zien we ook bij andere mediumtypen



Afname adverteerders = kortere reclameblokken

Bron: SKO/AdvantEdge, 1 t/m 29 maart 2020, full audit zenders, primetime (18:00-24:00 uur).
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Gemiddelde bloklengte (sec.)

• Door een afname van het aantal adverteerders/GRP’s is de gemiddelde bloklengte 14% korter dan in de periode voor 
de crisis

• Het effect op de gemiddelde bloklengte is zichtbaar vanaf 17 maart, een paar dagen na het ingaan van de 
maatregelen 

Gemiddelde bloklengte 278 seconden
Gemiddelde bloklengte 240 seconden



Impact TV Spot op search 
45% hoger in coronatijd

• Organisatie Mediasynced maakt voor merken in verschillende sectoren 

inzichtelijk wat de directe impact is van een TV spot op Google Search.

• Mediasynced wilde weten of er een verandering is in de impact van een TV 

spot op search voor en tijdens de coronacrisis.

• Ze vergeleken hiervoor week 10 met de weken 11 & 12 (de weken waarin 

de maatregelen van de overheid zijn doorgevoerd) op basis van 6 

verschillende sectoren. 

• Hieruit bleek dat ook in tijden van corona het search gedrag van 

consumenten flink wordt beïnvloed door TV spots. Deze impact was in 

weken 11 en 12 zelfs gemiddeld 45% groter dan in week 10.

Bron: Mediasynced.com

TV Reclame 
effectiever 
tijdens 
coronacrisis



Wat kunnen merken doen in 
deze tijd? 



Nederlanders vinden niet dat merken moeten stoppen met adverteren, maar de 

meerderheid verwacht wel dat reclame een positieve bijdrage levert aan de 

huidige samenleving.

Do’s: 

• Laat zien hoe bruikbaar jouw merk is in het ‘nieuwe’ dagelijkse leven (70%)

• Communiceer hoe jouw merk met deze situatie omgaat (61%)

• Sla een geruststellende toon aan in je reclame (60%)

Don’ts:

• Buit de coronacrisis niet uit om je merk te promoten (74%)

• Vermijd humor (30%). Nederlanders laten hierbij wel een ander beeld zien dan 

sommige andere landen. Ook 30% van de Nederlanders vindt namelijk dat 

humor zeker nog mag, maar dat je bij het inzetten van humor nu wel heel erg op 

de toon moet letten.

Onderzoek 
Kantar: 
Do’s & Don’ts
voor 
adverteren in 
corona tijd

Kantar Covid-19 barometer Wave 1 Nederkand, 18+, n=500/ Marketingtribune.nl, (% tussen haakjes geeft aan hoeveel procent van de Nederlanders het hiermee eens is



Bron: Onderzoek: WELOVEVIDEO-community, Online RTL panel

“Reclame voor fantastische reizen enz. lijkt me een beetje ingewikkeld, maar plezier 
in en om het huis, waar we een goed gevoel van kunnen krijgen ook zonder dikke 
portemonnee.”

“Juist wel op positief gevoel, wat we aankunnen en sterk kunnen zijn. Niet vanuit 
negatief, bijvoorbeeld niet de deur uit nu met het gevaar op de loer, bestel bij..”

“Te veel op de voorgrond willen zijn als einzelganger. Het gaat nu juist meer op het 
collectief en alle kleine initiatieven helpen.”

“Ik denk dat een merk - als ze daar de middelen voor hebben - vooral een 
ondersteunende rol moeten hebben. We gaan hier samen doorheen en als zij iets 
kunnen bieden dat het thuiszitten dragelijk maakt of op grote schaal kan bijdragen 
aan de oplossing is dat prachtig. Een merk moet daarentegen niet teveel op de 
voorgrond willen reden en geld verdienen met merchandise gaat te ver.”

“Geruststellen, zoals de supermarkten die lieten zien dat er genoeg was. 
Mee-/inleven, waardering voor personeel of doneren van nodige spullen.”

“Juist humor gebruiken. Maar niet te serieus. Niet over corona!!! Slim is 
verzendkosten laag of gratis.”

Inzichten uit de RTL WELOVEVIDEO Community

Merken: wat ‘mag’ 
volgens consumenten?

Merken moeten nu juist voor een goed gevoel zorgen, 
het collectief voorop stellen en af en toe ook zeker 
luchtigheid en humor bieden. 

Misbruik maken van de situatie en de angst van 
mensen zijn punten die men noemt die absoluut niet 
kunnen.

Deze inzichten bevestigen dus de do’s & don’ts uit 
het onderzoek van Kantar. 



Bron: Onderzoek: WELOVEVIDEO-community, Online RTL panel

“Er is op dit moment niet een merk/initiatief die er voor mij uitspringt, want ik vind 
dat meerdere bedrijven die eer verdienen. Van Ziggo en KPN die extra zenders 
beschikbaar stellen, Videoland en Disney+ die films of series eerder online zetten, 
het Rode Kruis die een actie opzet voor eenzame ouderen tot aan de bibliotheek die 
met gratis luisterboeken en e-books komt zelfs voor niet leden of alle merken (als 
Tesla bijv.) die zelfs beademingsapparatuur gaan maken.”

“Albert Heijn door o.a. advertentie voor personeel, Ahold door goede voorlichting bij 
Jinek, Unilever door fonds van 500mln om klanten en leveranciers te helpen”

“C&A, dat ze hun winkels sluiten voor iedereens veiligheid vind ik heel goed en toch 
gaven ze daarbij ook meteen aan dat hun online webshops wel nog beschikbaar 
zijn. C&A geeft bijvoorbeeld gratis verzenden zonder minimumbedrag. Daarmee 
bieden ze bijna dezelfde service als altijd, maar vind ik het goed dat ze zo aangeven 
dat hun werknemers belangrijk voor ze zijn en ze geen risico's nemen”

“Videoland, zeker nu het sociale leven vrijwel geheel stil is gevallen bied Videoland 
de uitkomst met veel series en films. een leuke manier om de verveling tegen te 
gaan.”

“Etos, omdat ze er ook voor iedereen is in moeilijke tijden.”

Inzichten uit de RTL WELOVEVIDEO Community

Welk merk is opgevallen 
de afgelopen week?

Merken die hun boodschap hebben aangepast op de 
situatie zoals o.a.:
§ Waardering voor de mensen in de zorg en vitale 

beroepen.
§ Zich extra inzetten voor mensen die het zwaar 

hebben.
§ Inzetten voor de bestrijding van de crisis

(investeren en helpen).
§ Extra of gratis service/diensten bieden.



Welke lessen uit het verleden 
nemen we mee naar de 

toekomst?



Eerdere crises hadden vooral een korte termijn impact
Over het algemeen volgt na een bepaalde periode herstel van de markt. Verlies daarom de lange termijn niet uit het oog. 

Kantar Covid-19 barometer Wave 1 Nederkand, 18+, n=500



Kantar Covid-19 barometer Wave 1 Nederkand, 18+, n=500

Een belangrijke les uit de crisis van 2008 is dat sterke merken negen keer sneller herstellen.

Kracht van je merk helpt bij het herstel



Soms moet je afremmen om te kunnen versnellen. Laten we deze fase dan ook 
gebruiken om elkaar te informeren en inspireren, zodat we klaar zijn voor de 
toekomst in deze nieuwe werkelijkheid. Onze internationale link met RTL Group & 
Bertelsmann brengt waardevolle inzichten, waarmee we op lange termijn snelheid 
kunnen maken op het gebied van content, techniek en innovatie. Tegelijkertijd 
vertalen we deze learnings naar lokale kansen en ontwikkelingen op Total Video in 
Nederland. We doen dit het liefst samen met jullie. Zo komen we bijvoorbeeld op 
korte termijn met een online kennissessie over Videoland, zodat jullie op de 
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen én kansen binnen het SVOD speelveld.

We’re in this together, zo voelt het en dat is ook zo. Daarom blijven we graag met 
jullie in gesprek, zodat we weten wat er speelt en hoe we daar samen mee verder 
kunnen. Zorg goed voor jezelf en hopelijk spreken we elkaar snel.

Anna-maria Vujinovic
Salesdirector Ad Alliance




