
Wil jij met jouw merk foodlovers bereiken? Door ons brede 
aanbod op verschillende zenders en platformen kunnen 
wij je daarbij helpen. Wij bieden content voor iedereen 
met een passie voor eten en drinken. Ad Alliance 
biedt meerwaarde aan je merkstrategie op al 
onze kanalen. Van complete creatieve 
crossmediale content campagnes tot aan 
social, display en video inzet. Laat je 
inspireren door onderstaande 
mogelijkheden en ontdek wat het 
beste bij jou past. 



Met de inzet van branded content werk je op een onderscheidende, natuurlijke manier 
aan jouw naamsbekendheid of merkvoorkeur. Samen met jou werken we aan een 
ijzersterk concept waardoor je gezien en onthouden wordt door jouw doelgroep.

90%
van het Huishoud-

verantwoordelijke-segment is 

een Ad Alliance kijker

Toename
in spontante merk-

bekendheid

36%
interesse om informatie op te 

zoeken door de sponsoring

41%
Bij

van de kijkers van de 
sponsoring is beeld van het
merk positiever geworden

B R A N D E D C O N T E N T

Participeer in één van de 
vele mooie formats



Dag en tijdstip Maandag t/m zondag - All Day

GRP’s 50 GRP’s per week

Zenders RTL 4, 5, TLC en 24Kitchen

Doelgroep Huishoudverantwoordelijke 25-54 jaar

Billboard 5 sec flip, positie ntb

Tarief +/- € 16.000,- per week 

Kook-umfeld billboard pakket
Hét pakket voor de food-adverteerder! Zichtbaarheid rondom kookprogramma’s als Eigen Huis 
en Tuin Lekker Leven, Oorlog in de Keuken, Rudolph’s Bakery of de vele andere programma’s 
op 24Kitchen. 

B R A N D E D C O N T E N T



Great British Menu

Vanaf 14 februari

Elke dinsdag | 19.00 uur

Great British Menu keert terug voor een 16e

serie, gepresenteerd door Andi Oliver.

.

Snel met Miljuschka: 
Frisse Start

Vanaf 9 januari

Elke werkdag | 18.00 uur

Miljuschka geeft in ‘Snel met Miljuschka: 
Frisse Start’ allerlei heerlijke recepten die 
helemaal passen bij je goede voornemens. 

Programma 
highlights





Bereik Online Bereik TV Bereik Social

Bezoekers website

1.862.000
Maandelijkse Nieuwsbrief 

111.100
Gem. open rate 21%

Video starts

958.000
Gem. tijd sitebezoek

2:11 min

TV kijkers per maand

>3.530.000

51% 49%

43.200
Instagram post

43.200
Instagram story

42.700
Facebook post

TV data periode: 18M7-19M6

111.700
Instagram volgers

301.700
Facebook volgers



24Kitchen Bites
Short form content is hot! Zo ook op 24Kitchen!

Met Bites biedt 24Kitchen ruimte voor commerciële partners om samen short form 
content te produceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een themaweek, of een reeks van 
recepten met een specifiek ingrediënt. De tailormade content wordt samen met het 
foodmerk gecreëerd. 

Het uitzenden van de 24Kitchen Bites gebeurt op TV, social en digital kanalen van 
24Kichten, en in overleg is het ook mogelijk om het als owned media op de eigen 
kanalen van de partner te distribueren.

Mediawaarde: vanaf  EUR 10.000,-
Lengte: tailormade tussen de 1 en 3 minuten
Distributie: 24Kitchen tv, social media (Instagram, Facebook, Pinterest, Youtube)



Door het koppelen van je merk aan de juiste makers en doelgroep weten we de 
‘sweet spot’ van content marketing te vinden. Dit is de plek waar 
marketingdoelstellingen worden behaald. Ad Alliance maakt digital advertising 
persoonlijk door het merk aan de juiste makers en doelgroep te koppelen. Ons 
digitale netwerk bestaat uit een zeer breed aanbod van influencers en websites in 
het foodsegment. 

Met een selectie grote Nederlandse influencers, blogs en communities hebben we 
een exclusieve samenwerking. De content mogelijkheden variëren van sponsered 
stories- en video’s tot social only posts en van fan marketing tot podcast 
advertising. Distributie van content is ook mogelijk. Daarnaast bieden we op dit 
netwerk zowel bestaande als eigen impactvolle display formaten aan.

D I G I T A L  B R A N D E D C O N T E N T

Vind de sweet spot met 
digital branded content

Benieuwd naar de mogelijkheden?



Food & Health
Add a little… influence

Ad Alliance heeft het grootste food netwerk van Nederland. Onze foodies
maken content voor iedereen met een passie voor eten en drinken. Met een 
grote variatie aan topics: de lekkerste verwennerijen, gezonde voeding, 
vegetarische maaltijden, koken voor het gezin en nog veel meer goed eten.

Volgers op Instagram
1.479.395

Volgers op Facebook
1.334.924

Nr1 Food bereik 
van Nederland

Hoge 
selectiviteit op 

doelgroep: 
hoogopgeleide 
vrouwen 20-34

4%

41%

29%

18%

12%

13-19 jr 20-34 jr 35-49 jr 50-54 jr 65+

D I G I T A L  B R A N D E D C O N T E N T



Add… a little fanmarketing! 

• Publishers roepen hun fans op om actief onderdeel te worden van een campagne.

• Fans maken user generated content voor op hun social kanalen met jouw product.
Deze content mag vrij gebruikt worden op de owned kanalen van het merk.

• Laat fans jouw product waarderen vanuit een testpanel of het creëren van reviews
over jouw product op sites zoals Bol.com of Coolblue.nl.

Publishers roepen fans 
op mee te doen een 
product te testen

NEW

We selecteren de 
passende fans en 
sturen een pakketje

De fans creëren 
unieke content en
delen dit op social 

De beste content 
maken we schaalbaar 
via de social native

93%
van de consumenten vindt

user generated content 
belangrijk om een goede 

aankoopbeslissing 
te maken.

88%
van de consumenten

vertrouwt online reviews 
in dezelfde mate als 

persoonlijke face-to-face 
aanbevelingen

90%
van de consumenten zijn 
meer geneigd een merk te 

vertrouwen en iets van 
hen te kopen als het is 

aangeraden door 
een bekende

F A N M A R K E T I N G

Op zoek naar fans van jouw merk?



Het juiste 
online recept?

Online kan jouw boodschap gericht worden ingezet binnen 
onze verschillende platformen. We bieden hierin 
verschillende high impact display formaten, die zeer 
geschikt zijn voor food gerelateerde campagne met een 
hogere CTR dan reguliere IAB formaten.

O N L I N E  D I S P L A Y



D I S P L A Y

Autonative Transformer Contentwidget



Dyonne Brunings (Client lead Entertainment): 

Dyonne.brunings@adalliance.nl
+31 (0)6-13694638

Wij gaan graag met je in gesprek om de juiste oplossing 

voor jouw merk te vinden. Benieuwd naar de 

mogelijkheden? Neem dan contact op met:

mailto:lars.schmittmann@adalliance.nl
mailto:lars.schmittmann@adalliance.nl
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