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Wat maakt
Special

advertising
zo speciaal?

Unieke, 
opvallende         

& sympathieke 
positie

Creatieve 
mogelijkheden

De adverteerder en zijn product blijven langer en beter 
hangen bij de consument

Dit genereert extra aandacht en impact op waarden 
zoals naamsbekendheid en merkherinnering



Inhaakbillboard
Een inhaakbillboard is een billboard van 5-10 seconden, gekoppeld aan een 
programma(promo). De voice-over en/of de inhoud van het inhaakbillboard 
haakt in op de promo of het programma.
Met een inhaakbillboard plaats je jouw product of dienst middenin de 
belevingswereld van de doelgroep. Zo profiteer je van de band met de kijker, 
het umfeld en de populariteit van een programma.

Door de hoge attentiewaarde en kostenefficiënte inzet is billboarding een 
effectieve manier om merkbekendheid te verhogen, maar ook zeer geschikt 
voor bijvoorbeeld productintroducties. Op zichzelf staand, of in combinatie 
met een TV-commercial of online video, draagt billboarding direct bij aan het 
behalen van jouw marketingcommunicatiedoelstellingen.Klik hier en kijk naar een voorbeeld

https://vimeo.com/718628767


Billboards zijn
zeer effectief

voor
merkherinnering
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Onderzoek: Ad Alliance i.sm. Annalect, Q1 2022



Wat is het verschil tussen
een billboard & een inhaakbillboard?

Billboard
Een sponsoruiting van 5 seconden voor, tussen en ná een programma.

Voice over: ‘Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door…’.

Inhaakbillboard
Een sponsoruiting van 5 -10 seconden, gekoppeld aan een programma-promo. 

De voice-over en/of de inhoud van het inhaakbillboard haakt in op het programma. 



Een sterke 
koppeling met

merk én 
programma leidt 

tot effect dieper 
in de funnel

100

100

100

120

115

118

Merkvoorkeur

Koopintentie

Merkoverweging

Inhaakbillboards Reguliere billboards

Onderzoek: Ad Alliance i.sm. Annalect, Q1 2022

Significant verschil



Framesplit
Bij een framesplit wordt jouw reclameboodschap als enige uiting tussen 
twee programma’s geplaatst, in de look & feel van de zender. Onderin beeld 
is een aftelklok te zien ter aankondiging van het volgende programma. 

Doordat de commercial exclusief tussen twee programma’s in wordt 
geplaatst is de attentiewaarde van de spot hoog. 

Het mechanisme van de aftelklok zorgt er bovendien voor dat kijkers blijven 
hangen. 

Dit zorgt ervoor dat de framesplit significant hoger scoort op spontane 
merkherinnering en dat is weer een belangrijke voorspeller voor sales.Klik hier en kijk naar een voorbeeld

https://vimeo.com/715230741


Hogere spontane 
merkherinnering 

bij Framesplit
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Onderzoek: RTL i.sm. DVJ Insights, februari 2019

Significant verschil



Contentsplit
Bij een contentsplit wordt jouw reclameboodschap als enige tussen twee 
programma’s geplaatst, in de look & feel van de zender.
Ook wordt de uiting gekoppeld aan relevante actuele content (zoals het 
weer, of sportuitslagen) waardoor je meerwaarde creëert voor de kijker. 

Doordat de commercial exclusief tussen twee programma’s in wordt 
geplaatst is de attentiewaarde van de spot hoog.

Die attentiewaarde wordt nog extra verhoogd door de koppeling met 
relevante content. 

Dit zorgt ervoor dat de contentsplit significant hoger scoort op spontane 
merkherinnering en dat is weer een belangrijke voorspeller voor sales.

Klik hier en kijk naar een voorbeeld

https://vimeo.com/715229100


Identspot
Bij een identspot wordt jouw reclameboodschap verweven met de 
vormgeving van de zender waarop het reclameblok te zien is. 

Een identspot wordt altijd uitgezonden op de 1e positie in het blok. Zo volgt 
een natuurlijke overgang van de zender naar jouw reclameboodschap.

De identspot kan ook worden gecombineerd met een blockcloser waardoor 
je, dicht tegen de programmering aan, het reclameblok als het ware ‘claimt’. 

Door de opvallende uiting in combinatie met de positie in het blok blijft jouw 
reclameboodschap langer hangen in het hoofd van de consument. Hierdoor 
levert een identspot extra impact.Klik hier en kijk naar een voorbeeld

https://vimeo.com/715232324
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Onderzoek Unravel research/Ad Alliance i.s.m. Mediacom, Q1-2022,

Significant verschil

* Stelling: Deze uiting is creatief



Blockcloser
Bij een blockcloser wordt jouw reclameboodschap verweven met de 
vormgeving van de zender waarop het reclameblok te zien is.

Een blockcloser wordt altijd uitgezonden op de laatste positie in het blok. Zo 
volgt een natuurlijke overgang van jouw reclameboodschap naar de zender.

De blockcloser kan ook worden gecombineerd met een identspot waardoor 
je, dicht tegen de programmering aan, het reclameblok als het ware ‘claimt’.

Door de opvallende uiting in combinatie met de positie in het blok blijft jouw 
reclameboodschap langer hangen in het hoofd van de consument. Hierdoor 
levert een blockcloser extra impact.Klik hier en kijk naar een voorbeeld

https://vimeo.com/715226858


Overlay banner
Een overlay banner is een reclameboodschap tijdens een programma.

Het programma blijft goed zichtbaar, waardoor het mogelijk is een creatieve 
koppeling te maken tussen jouw boodschap en de programma-inhoud.

Doordat de banner binnen de programmering wordt uitgezonden, wordt de 
boodschap gecommuniceerd op het moment dat de aandacht het hoogst is.

Klik hier en kijk naar een voorbeeld

https://vimeo.com/715232390


Pauze Ad
Met de Pauze Ad is het mogelijk om het pauzemoment bij longform content 
op het grote scherm en/of het web te claimen. De Pauze Ad wordt getoond 
op het moment dat kijkers de content tijdelijk stop zetten.

Deze unieke positie heeft een hoge attentiewaarde. Maak hiervan optimaal 
gebruik door in de uiting een link te maken naar het pauzemoment.

Inzet op RTL XL op CTV en sinds juni 2022 ook op het web wat heeft geleid 
tot een flinke groei in beschikbaarheid. Sturing is mogelijk naar programma, 
regio of tijd.

Inmiddels is het formaat fullscreen. Klik hier voor de nieuwe specificaties

https://www.adalliance.nl/wp-content/uploads/v2_AA_Aanleverspecificaties-Online.pdf


Unieke positie met een hoge attentiewaarde voor de adverteerder
Gem. 75 sec in beeld.*
Ruim 56% vindt de Pauze Ad opvallend en creatief.**

Biedt een natuurlijk moment voor kijker en adverteerder
De manier van adverteren wordt als subtiel, slim, sympathiek en niet opdringerig ervaren.**

Sponsorfit tussen Pauze Ad en programma lijkt een minder grote rol 
te spelen
67% vindt sponsorfit minder belangrijk.** 

Pauze Ad
subtiel, slim & 

sympathiek

*   Bron: Google Ad Manager
** Bron: Onderzoek naar de Pauze Ad, Dynata, 2022



Zorg voor een opvallende uiting
Als men de content op pauze zet, is dit om een reden. Om dan gezien te worden moet de ad 
niet wegvallen in de achtergrond en mag de ad wel een beetje opvallen. 

Haak in op het pauzemoment
Een fit met het programma is dan ondergeschikt maar een fit met het moment des te 
belangrijker (denk aan snacken, toiletbezoek etc.)

Pauze Ad 
tips & 

overige weetjes

Focus op groot scherm
RTL XL CTV

Van de kijkers 
pauzeert

33%
Ervaart Pauze Ad

als minder storend

47%



Dilemma banner
Exclusief en nieuw bij Ad Alliance: de Dilemma Ad. Gamification én de kracht 
van nieuwsgierigheid in één impactvolle, opvallende display-uiting.

Deze uiting bestaat uit drie vragen, waarmee de doelgroep zichzelf kan 
vergelijken met de rest van Nederland. Het merk wordt continu met logo 
getoond en brengt de boodschap over na afloop van de drie vragen.

Met de Dilemma Ad bieden wij adverteerders de mogelijkheid om op een 
speelse manier hun doelgroep te activeren én om interessante inzichten te 
verkrijgen.

Klik hier en kijk naar een voorbeeld

https://vimeo.com/718625781

