
(t)huis bij
Ad Alliance

(T)huis bij Ad Alliance bieden we inspiratie voor wonen en een 

lekker leven, in en om het huis. 

Met onze sterke woonprogrammering bieden we inspiratie 

binnen verschillende (woon)fases in je leven. Van aankoop tot 

verkoop, van klussen tot inrichten.   

Sluit aan op dit umfeld via ons Woondomein Billboarding 

Weekpakket en bereik de woon geïnteresseerde doelgroep. 



Is (zeer) geïnteresseerd in woninginrichting en decoratie.68%

ziet zichzelf als klusser, waarbij de moeilijkheid van de 

klussen die men oppakt varieert. 70%
Alle ontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar

hebben ertoe geleid dat 24% meer is gaan klussen. 24%
TV-reclame over huis en interieur wordt door 58% (meestal) 

gewaardeerd.58%
heeft weleens iets gekocht bij een winkel of van merk, nadat

deze in een woonprogramma benoemd of getoond werd.27%

Onderzoek WE VIDEO COMMUNITY*
Dat de Ad Alliance kijker geïnteresseerd is in onze woonprogrammering blijkt uit het welovevideo

community onderzoek. Hieruit blijkt dat;
*feb 2021

74% Vind programma’s over wonen en interieur op TV een bron van informatie en 

inspiratie.



Pakket Woondomein Billboard Weekpakket

Totale looptijd Week 39 t/m 45

Pakket Week pakket

GRP’s 50 grp’s 

Inzet 5 sec (flip) billboards & cromo’s

Doelgroep 25-54 jaar

Zender indicatie RTL 4,8, TLC, FOX en Spike 

Investering € 15.500 per week 

Woondomein Pakket
Claim nu onze mooie woontitels met het nieuwe woondomein pakket. 

Creëer voor jouw merk de perfecte match door floating bij diverse woon titels zoals 

o.a. Tiny House Battle, Kopen Zonder Kijken, Eigen Huis & Tuin, Het Roer Om, House 

Hunters, Heel Holland Woont, Van Woonvilla naar Droomvilla & Extreme Make-Over 

te zitten!  

Hoe en wat

Neem contact op met:
billboardingsales@adalliance.nl

Masters of flip

Kopen Zonder 

Kijken

Property Brothers

Renovation Island
Million Dollar Listing

Wooninspiratie

Tiny House Battle

Eigen Huis en Tuin 

Lekker Leven



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 jouw vaste contact binnen Ad Alliance of het woonteam:

Barbara Wiegant (Client Lead New & Direct Business – Wonen)
via barbara.wiegant@adalliance.nl of +31 (0)6-22 53 28 86

mailto:barbara.wiegant@adalliance.nl
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