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Beau maakt plaats voor Eva
‘Jinek’ neemt vanaf maandag 17 augustus het stokje over van ‘BEAU’ en is elke werkdag om
22.00 uur te zien bij RTL 4.
Het was een succesvol seizoen voor ‘BEAU’: gem. 731.000 kijkers 6+ en 15,1% zenderaandeel
in BDS 25-54 jaar (vorig seizoen Jinek: 844.000 kijkers 6+, 18,9% zenderaandeel).
Voorafgaand aan Jinek, om 21.30 uur, strijden in ‘Ik Weet Er Alles Van! - VIPS’ zes bekende
Nederlanders vier dagen tegen elkaar in een quiz vol kennis onder leiding van Ruben Nicolai.
Vanaf vrijdag 28 augustus starten we weer met nieuw, groot entertainment met onder andere
‘The Voice Senior’ (RTL 4, 20.00 uur), ‘BankGiro Miljonairs’ (RTL 4, zaterdag om 21.30 uur) en
‘Love Island’ vanaf 31 augustus (RTL 5, dagelijks om 21.30 uur).

Programma highlights

Zie het
commercieel
aanbod voor de
bijbehorende
billboard
aanbieding!

Bekijk de promo

Frank & Rogier Checken In

Obese

Chantal Komt Werken

In ‘Frank & Rogier Checken In’ helpen Frank en Rogier Bed

In Obese gaan obesitaspatiënten de strijd aan tegen de

Programma waarin Chantal Janzen met haar aanstekelijke

& Breakfasts en kleine (familie)hotels die slechte reviews,

kilo’s. Angela Groothuizen helpt met een dreamteam van

enthousiasme en gevoel voor humor aan de slag gaat in

economische tegenspoed of gewoonweg domme pech

specialisten en deskundigen de kandidaten om in 300

voor haar totaal onbekende werkvelden. Ze gaat in op de

hebben. In het programma pakken Frank en Rogier de

dagen de helft van hun gewicht te verliezen.

uitnodiging van de meest uiteenlopende bedrijven om

inrichting op hun eigenzinnige en slimme manier aan, met

volwaardig mee te komen werken. Dit is het tweede

spullen die ze tweedehands op veilingen en in

seizoen waarin Chantal aan de slag gaat en we zien haar

kringloopwinkels vinden. Daar bovenop geven zij ook nog

onder andere bij de politie, in een kraamkliniek, bij de

tips en tricks op het gebied van gastvrijheid en service.

dierenarts en in een restaurant.

Vanaf 1 september

Vanaf 2 september

Vanaf 3 september

Elke dinsdag van 20.30 – 21.30 uur

Elke woensdag van 20.30 – 21.30 uur

Elke donderdag van 20.30 – 21.30 uur

Bekijk het persoonlijke bericht van Ewout

De Erfgenaam

Bureau 040

The Masked Singer

Elk jaar overlijden er honderden mensen die een erfenis

Nadat presentator Ewout Genemans afgelopen jaar

Na het succesvolle eerste seizoen is The Masked Singer

nalaten waarvan de erfgenaam niet gevonden wordt. In

meeliep om te onderzoeken hoe het politiewerk er nu echt

terug! Bekende Nederlanders gaan zingend de strijd met

‘De Erfgenaam’ gaat Ruben Nicolai op zoek naar de

aan toe gaat, gaat hij dit nu doen in Eindhoven. De

elkaar aan in de meest bijzondere kostuums onder leiding

rechtmatige erfgenamen van deze onbestemde

Brabantse dynamiek is weliswaar anders, maar het doel

van presentator Ruben Nicolai. Twee panels bestaande uit

nalatenschappen. Tijdens zijn zoektocht komen vaak

blijft hetzelfde: van dichtbij in beeld brengen wat het werk

Gerard Joling en Buddy Vedder en Carlo Boszhard en

bijzondere familiegeschiedenissen aan het licht.

van een politieagent behelst en alles wat daarbij komt

Loretta Schrijver doen hun uiterste best om de identiteit

kijken. De opnames zijn afgelopen zomer geweest,

van de karakters te achterhalen. Het publiek in de zaal

uiteraard onder de geldende richtlijnen van het RIVM.

stemt iedere week op basis van de performances wie zijn
of haar masker af moet zetten en de show moet verlaten.

Vanaf 1 september

Vanaf 2 september

Vanaf 25 september

Elke dinsdag van 21.30 – 22.00 uur

Elke woensdag van 21.30 – 22.00 uur

Elke vrijdag van 20.00 – 22.00 uur

Programmaschema september
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

18.00

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

18.15

Editie NL

Editie NL

Editie NL

Editie NL

Editie NL

Editie NL

Editie NL

18.30

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

19.30

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

Goede Tijden Slechte
Tijden

Goede Tijden Slechte
Tijden

Goede Tijden Slechte
Tijden

Goede Tijden Slechte
Tijden
Weet Ik Veel

Briljant!
Vanaf 2/9: Obese

Iedereen Had Het
Erover (hh)
Vanaf 3/9: Chantal
Komt Werken

Holland’s Got Talent

Voor Hetzelfde Geld

Uitstel Van Executie
(hh)
Vanaf 1/9: Frank &
Rogier Checken In

Ik Weet Er Alles Van! –
VIPS

Ik Weet Er Alles Van! –
VIPS
Vanaf 1/9: De
Erfgenaam

Ik Weet Er Alles Van! –
VIPS
Vanaf 2/9: Bureau 040

Ik Weet Er Alles Van! –
VIPS

Nieuwsupdate RTL

Nieuwsupdate RTL

Nieuwsupdate RTL

Nieuwsupdate RTL

Nieuwsupdate RTL

Jinek

Jinek

Jinek

Jinek

Jinek

20.00

20.30

21.30

22.00
22.30

23.00

BankGiro Miljonairs

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Boulevard (hh)

RTL Boulevard (hh)

RTL Boulevard (hh)

RTL Boulevard (hh)

RTL Boulevard (hh)

23.30

00.00

The Voice Senior
Vanaf 25/9: The
Masked Singer

Ontvoerd
Vanaf 27/9: Dossier
Van Den Heuvel

Wie Ben Ik? (hh)
Vanaf 5/9: Chantal
Komt Werken (hh)

Frank & Rogier
Checken In (hh)

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Boulevard (hh)

RTL Boulevard (hh)

Kees Van Der Spek: Oplichters Aangepakt!

Bij Ons Aan Boord

In dit seizoen reist Kees opnieuw de hele wereld over om de grootste misdadigers te

Programma waarin we een kijkje achter de schermen krijgen bij vliegtuigmaatschappij

confronteren. Zo gaat hij de confrontatie aan met een dubieuze bankman in Zuid-Afrika die

Transavia. We volgen het personeel tijdens hun dagelijkse werkzaamheden: van

het leven van twee Zandvoortse broers ruïneerde. Angstige momenten in Ivoorkust waar
een getraceerde afperser met de politie lijkt samen te werken. Een emotionele zoektocht in
New Delhi met een totaal gedesillusioneerde advocate die 4 ton verloor aan een

veiligheidsmedewerkers en grondpersoneel tot aan stewards en piloten. De luchtvaartmaatschappij is de eerste zes maanden van dit jaar gevolgd. Zowel voor als na de Corona
lockdown.

nepmagiër.

Vanaf 1 september

Elke dinsdag van 20.30 – 21.30 uur

Vanaf 3 september

Elke donderdag van 20.30 – 21.30 uur

Ranking The Stars

Mijn Gezin Gaat Failliet

Het nieuwe seizoen van Ranking The Stars is vanaf september te zien bij RTL 5! Met Paul

Programma waarin presentator John Williams acht gezinnen, die iedere maand het hoofd

de Leeuw aan de desk, de welbekende glazen champagne en gezellige BN’ers - waaronder

boven water proberen te houden, voor een langere tijd koppelt aan een selfmade

Ryanne van Dorst, Patricia Paay en Gerda Havertong - is Ranking The Stars weer een feest

miljonair/ondernemer. Deze ondernemer zal zich inzetten om de problematiek rondom het

der herkenning! Paul legt tien bekende kandidaten vragen voor die zijn voorgelegd aan een

huishoudboekje te verhelpen en ervoor te zorgen dat de financiële stress in het gezin

panel van ‘gewone burgers’. Aan de hand van de vragen moeten de BN'ers zichzelf en hun

minder wordt. Dit alles zodat het gezin weer kan leven in plaats van overleven.

medekandidaten ranken op een lijst van één tot tien, die de gewone Nederlander ze heeft
toebedeeld.

Vanaf 2 september

Elke woensdag van 20.30 – 21.30 uur

Vanaf 4 september

Elke vrijdag van 20.30 – 21.30 uur

Programmaschema september
Maandag
18.00

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Gordon Ramsey:
Oorlog in de keuken

Gordon Ramsey:
Oorlog in de keuken

Gordon Ramsey:
Oorlog in de keuken

Gordon Ramsey:
Oorlog in de keuken

Gordon Ramsey:
Oorlog in de keuken

Ambulance (hh)

Bij Ons Op Het Kamp
(hh)

Border Patrol UK
Vanaf 31/8:
Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Border Patrol UK
Vanaf 1/9:
Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Border Patrol UK
Vanaf 2/9:
Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Border Patrol UK
Vanaf 3/9:
Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Border Patrol UK
Vanaf 4/9:
Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Kees Van Der Spek:
Oplichters Aangepakt
(hh)

Ranking The Stars (hh)

Ambulance

Nieuw vanaf 22/9:
Ambulance

Ambulance

Ambulance

Ambulance

Helden Van Hier

De Dierenkliniek Down
Under

De Slechtste
Chauffeur Van
Nederland 2019 (hh)
Vanaf 2/9: Ranking
The Stars

In Overtreding (hh)
Vanaf 3/9: Bij Ons Aan
Boord

Heathrow Airport (hh)
Vanaf 4/9: Mijn Gezin
Gaat Failliet

Helden Van Hier

De Dierenkliniek Down
Under

18.30

19.30

Dinsdag

20.30
Bij Ons Op Het Kamp

De Douane In Actie
(hh)
Vanaf 1/9: Kees Van
Der Spek: Oplichters
Aangepakt

21.30
Love Island

Love Island

Love Island

Love Island

Love Island

Love Island: After Sun

Love Island

24 Uur In De E.R.

24 Uur In De E.R.

24 Uur In De E.R.

24 Uur In De E.R.

Nieuw seizoen
vanaf 4/9:
24 Uur In De E.R.

Helden Van Hier

De Dierenkliniek Down
Under

Ambulance (hh)

Ambulance (hh)

Ambulance (hh)

Ambulance (hh)

Ambulance (hh)

Politie USA Live

Bij Ons Aan Boord (hh)

22.30

23.30

Een selectie programma
highlights van onze partners

Sport

Formule 1: Grand Prix

De Eredivisie

Roland Garros

Door de uitbraak van het coronavirus wordt de 1000ste

Iedere voetballiefhebber heeft ernaar uitgekeken: de

Vanaf 21 september genieten we van het jaarlijkse

Grand Prix van Ferrari in de Formule 1 in 2020 gereden op

Eredivisie is terug! Op zaterdag 12 september begint het

grandslamtennistoernooi ‘Roland Garros’, dat plaatsvindt

het ‘eigen’ Mugello. De volgende drie races staan op de

nieuwe voetbalseizoen op het hoogste Nederlandse

nabij Porte d’Auteuil te Parijs. Toeschouwers zijn ook weer

planning:

niveau. Begint de titelstrijd tussen Ajax en AZ opnieuw? Of

welkom: 50 tot 60 procent van de stoelen wordt

weten het Feyenoord van Dick Advocaat en PSV van Roger

beschikbaar gesteld om dit tennispectacel mee te maken.

§ 6 september: GP Italië

Schmidt zich in de strijd te mengen? En wat te denken van
§ 13 september: GP Toscane
§ 27 september: GP Rusland

de zinderende degradatiestrijd en het gevecht om
Europees voetbal. Je ziet alle duels uit de Eredivisie dit
seizoen live op FOX Sports.

Vanaf 6 september

Vanaf 12 september

Vanaf 21 september

Wisselend

Wisselend

Wisselend

Cultuur en Entertainment

Rudolph’s Bakery: De Jonge Bakkers

The Daily Show

Warrior’s Way

Rudolph van Veen opent zijn bakery speciaal voor de

The Daily Show brengt iedere werkdag de laatste

Maak kennis met de meest dodelijke, gemene en

jonge bakkers van Nederland. Want wat is er nu leuker dan

headlines met een scherp randje. Een flinke dosis humor

succesvolle krijgers van de afgelopen eeuwen. Spartanen,

bakken met kinderen? Samen met Rudolph maken de

en interessante interviews zorgen ervoor dat het nieuws in

Vikingen, Samurai en meer. Dit waren de meest

jonge bakkers in iedere aflevering een recept dat thuis ook

een satirisch jasje wordt gestoken. Trevor Noah behandelt

uitmuntende vechters in de geschiedenis. In ‘Warrior’s

makkelijk gemaakt kan worden. Rudolph geeft

het laatste nieuws over politiek, popcultuur en meer. Hij

Way’ wordt gesproken over hun grootste overwinningen

bakrecepten door aan een nieuwe generatie en laat

wordt bijgestaan door verschillende verslaggevers en

op het slagveld, het bevel over hun legers, briljante

iedereen zien dat bakken leuk is voor de hele familie!

correspondenten die met een eigen twist het nieuws

strategien en unieke vechtstijlen die hun in staat stelden

presenteren.

om hun vijanden te verslaan met overweldigende kracht.

Vanaf 7 september

Vanaf 9 september

Vanaf 11 september

Elke werkdag om 15.00 uur

Elke dinsdag t/m vrijdag om 19.30 uur

Elke vrijdag om 20.30 uur

Kids

Het Huis Van De Uil

Zip Zip

The Adventures Of Paddington

Het Huis van de Uil is een komische fantasie serie die

De vos Waldemar is het leven in het bos zat. Samen met

The Adventures of Paddington is een nieuwe versie van de

draait om de avonturen van Luz, een zelfverzekerd

wilde zwijnen Sam en Eugenie en Suzy de merel verzinnen

bekende beer Paddington. Het is een hartverwarmende

tienermeisje die per ongeluk via een portaal in een

ze een plan om een comfortabel leventje te kunnen leiden.

show over nieuwsgierig zijn, goed zijn voor anderen en

magische wereld terechtkomt. Hier raakt ze bevriend met

Door zich te verkleden als huisdieren lukt het ze om door

deel uitmaken van een liefdevol gezin.

een rebelse Heks, Eda, en een koning. Ondanks het feit dat

familie Levenslust geadopteerd te worden. Ze moeten hun

ze geen magische krachten heeft, volgt Luz haar droom

geheim natuurlijk voor de hele buurt bewaren, en dat is

om een heks te worden.

lastiger dan het lijkt.

Vanaf 24 augustus

Vanaf 31 augustus

Vanaf 1 september

Elke werkdag om 15.45 uur

Elke werkdag om 06.45 uur

Elke dinsdag t/m vrijdag om 10.15 uur

In the spotlight &
commercieel aanbod

Videoland ongekend populair!
#1 lokale Video on Demand dienst
28% meer kijktijd in H1 2020 (t.o.v. H1 2019)

Stijging subs: +35% in H1 2020 (t.o.v. H1 2019)

Hoge user engagement: > 90% leden Videoland zijn maandelijks actief

Bereik per maand > 1,55 miljoen (GfK DAM, excl. Smart TV)
Hoge bekendheid:
Top of mind: +33% (t.o.v. januari 2020)
Facebook: 15% gestegen in bereik
Instagram: 85% gestegen in bereik (stories +95%)
Bron: interne data Videoland en GfK DAM (2020)

top
titels

Nieuwe abonnementsvormen Videoland
Met deze nieuwe
abonnementen krijgt de kijker
meer keuzevrijheid. Alle
klanten van Videoland houden

Basis

Plus

Premium

hetzelfde aanbod aan series,
films en documentaires. Het

€4,99 / maand

€7,99 / maand

€9,99 / maand

verschil zit in de
aanwezigheid van

X Reclamevrij

Reclamevrij

Reclamevrij

1 scherm tegelijk

2 schermen tegelijk

4 schermen tegelijk

X Dowload-to-go

Dowload-to-go

Dowload-to-go

advertenties, het aantal
schermen waarop Videoland
tegelijkertijd te bekijken is en
toegang tot de Download to
Go-functie.

Meer (vrouwen)voorraad voor online
video campagnes
Dilan
Sabah
Dilan
Sabah
•

Engelstalig

•

Beauty & style domein

•

289.000 abonnees

•

733.000 views per maand

•

Channels:
§ 18-34 / V18-34 / 25-54 / V25-54

Vita Vita
CleoCleo
•

Lifestyle domein

•

80.800 abonnees

•

633.000 views per maand

•

Channels:
§ 18-34 / V18-34 / 18-54 / V18-54

Ad Alliance biedt de mogelijkheid om
jouw vraag in de community te stellen
WELOVEVIDEO-Community

WE
VIDEO
COMMUNITY

•

RTL’s eigen kwalitatief online panel

•

700+ leden tussen de 18 en 54 jaar

Wat biedt het?
•

Waardevolle inzichten

•

Kwalitatieve resultaten

Hoe werkt het?
•

Opdracht(en) mogelijk via de volgende modules: forum, vragenlijst, stepboard, challenge,
dagboek en chat.

•

Ook is het mogelijk om jouw commercial (tv en online) mee te laten lopen in het onderzoek
naar de kracht van de creatie.

Inzichten uit de RTL WE

VIDEO - community

“Ik ben erg weg van Miljuschka, ze legt de dingen helder en vrolijk uit, geintje tussendoor. Lekker
luchtig en ontspannen. Het leuke is dat ze van te voren hier geloof ik verteld wat je nodig hebt voor de
volgende keer. Het zou natuurlijk super zijn als er een supermarkt is die dat oppakt en als pakket zou
verkopen.”
“Ik heb gekeken en vond het eigenlijk gelijk erg goed. Het plaatje klopt gewoon, in haar doen en laten is
ze een levensgenietster en dat straalt ze ook uit. Dat vind ik belangrijk als iemand mij laat zien hoe ik
een gerecht moet klaarmaken. Ze heeft een duidelijke uitleg en is makkelijk te volgen. Respect voor
die vrouw.”

Positieve reacties op
het nieuwe programma
‘Miljuschka kookt’
Het nieuwe dagelijkse programma ‘Miljuschka kookt’ was te zien op RTL 4 (om
17.30 uur). Elke aflevering maakt ze vanuit haar eigen keuken twee gerechten
en laat ze zien hoe je biologische producten het beste kunt gebruiken.

Van het weekend haar bananenbrood gemaakt, inderdaad een heerlijk toetje en goed te bewaren in de
diepvries. De hele familie vroeg of dit vaker gemaakt kon worden
recepten, herkenbaar koken, zo gaat het thuis ook.”

Heel leuk programma met leuke

🤣

“Ik heb gedeeltes gezien van het programma. Miljuschka's enthousiasme en liefde voor het eten werkt
aanstekelijk. En de humor erbij maakt het luchtig om naar te kijken. Prima programma voor dit tijdstip!
Van wat ik heb gezien vond ik het tempo ook opvallend goed. Veel kookprogramma's gaan zo snel dat
je goed moet opletten of de kleine trucjes worden overgeslagen..”
“Kan ivm het tijdstip niet alle afleveringen helemaal zien. Maar ik word superblij van Miljuschka. Haar
recepten, haar enthousiasme. Echt feeeeeel good, voor mij. Qua recepten is de ene toegankelijker dan
de ander, maar dat stoort me niet. Kijk nu al uit naar vanavond; cheesecake met aardbeien.”

Bron: Onderzoek: WELOVEVIDEO-community, Online RTL panel

Verbind je merk aan Big Brother 2021
2 miljard kijkers wereldwijd
Format

Meest succesvolle reality format wereldwijd

• 15 kandidaten
• 100 dagen

Kick off bij RTL 4

• Opgesloten in een huis
• 1 winnaar
• Kans op €100.000

Dagelijks om 20.30 uur bij RTL 5

• Uitgesproken cast
• Week opdrachten
• Nominatie & eliminatie
Bekijk het fragment over Big Brother in RTL Bouvelard

Grote afbeelding

• Reality, soap & spel
• Macht van de kijker
• Verslavende storytelling

Benieuwd naar de sponsormogelijkheden?
Neem contact op met: stephanie.gomperts@adalliance.nl

Na het succesvolle eerste seizoen is The Masked Singer terug! Bekende
Nederlanders gaan zingend de strijd met elkaar aan in de meest bijzondere
kostuums onder leiding van presentator Ruben Nicolai. Twee panels
bestaande uit Gerard Joling en Buddy Vedder en Carlo Boszhard en Loretta
Schrijver doen hun uiterste best om de identiteit van de karakters te
achterhalen. Het publiek in de zaal stemt iedere week op basis van de
performances wie zijn of haar masker af moet zetten en de show moet
verlaten.

• Zender:

Iedere vrijdag op RTL 4 van 20.30 – 22.00 uur

• Periode:

25 september t/m 12 november 2020 (8 afleveringen)

• Producent:

Blue Circle

De commerciële mogelijkheden:

Profiteer van het succes
van The Masked Singer

• Billboarding

•

Licensing

• In program momenten

•

SMS & Win promo’s

• Brand promotion

•

Online

• Cromo’s

•

Social

Interesse in een content samenwerking? Neem
contact op met: annique.van.der.valk@adalliance.nl

Sterke
billboard titels
in het najaar

The Masked Singer

Chantal Komt Werken

RTL Boulevard

Love Island

Holland’s Got Talent

The Good Doctor

Weet Ik Veel

Jinek

RTL 4 De Klok

Interesse? Neem contact op met:
annemarie.berkelaar@adalliance.nl

Claim het nieuwe seizoen
van Chantal Komt Werken
In ‘Chantal Komt Werken’ gaat Chantal Janzen met haar aanstekelijke enthousiasme
en gevoel voor humor aan de slag in voor haar totaal onbekende werkvelden. Ze gaat
in op de uitnodiging van de meest uiteenlopende bedrijven om volwaardig mee te
komen werken. Dit is het tweede seizoen waarin Chantal aan de slag gaat en we zien
haar o.a. bij de politie, in een kraamkliniek, bij de dierenarts en in een restaurant.

Periode

vanaf donderdag 3 sept

Tijdstip

20:30 uur

Zender

RTL 4

Aantal
afleveringen

8 (+ 8 herhalingen de middag daarop)

Doelgroep

bds 25-54 jaar

Billboards

4 per aflevering

GRP’s

200

Tarief

€57.500,-

Interesse? Neem contact op met:
annemarie.berkelaar@adalliance.nl

De finale van de Europa
League: billboard pakket
Deze mooie aanbieding bevat (flip) billboards rond de voorbeschouwing, wedstrijd,
rust, nabeschouwing, samenvatting en op de promo’s die voorafgaand aan de
wedstrijd worden uitgezonden.

Periode

5 en 6 augustus: wedstrijd om 21.00 uur
11 en 17 augustus: kwart- en halve finales
21 augustus: finale

Maak je klaar voor
de Europa League
wedstrijden in augustus

Zender

RTL 7

Doelgroep

M 25-54 jaar

GRP’s

150

Tarief

€36.480,-

Interesse? Neem contact op met:
annemarie.berkelaar@adalliance.nl
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