
SPORTS

Wil jij met jouw merk een fanatieke en sportieve doelgroep 
bereiken? Door ons brede sportaanbod op verschillende 

zenders en platformen kunnen wij je daarbij helpen. 
Laat je inspireren door de mogelijkheden 

en ontdek wat het beste bij jou past. 



SPOT & BILLBOARDING

Wil jij met jouw merk een fanatieke en sportieve doelgroep bereiken?  

Door ons brede sportaanbod op verschillende zenders en platformen  

kunnen wij je daarbij helpen. Laat je inspireren door onderstaande  

mogelijkheden en ontdek wat het beste bij jou past. 

Heb je een commercial? Plaats deze dan in het Sportpakket!  

Het Sportpakket zorgt ervoor dat jouw spot wordt geplaatst rondom populaire 
sportprogramma’s en wedstrijden. Zo plaatsen we jouw boodschap bij RTL 7 sport-
content en op de Ziggo Sport-kanalen, bij ESPN en Eurosport. Een mooie manier om 
een groot aantal voetballiefhebbers maar ook fans van Formule 1, darts, basketbal, 
rugby en nog veel meer mooie sporten te bereiken. 

• Sturing op mannen 25-54 jaar

• Voor dit pakket geldt de tijdvak-basisprijs

• Productindex: 115

Ga je voor kort maar krachtig? Denk dan eens aan billboarding 

Met billboarding plaats je jouw product of dienst midden in de belevingswereld van de 
sportliefhebber. Zo profiteer je van de band met de kijker en het umfeld en de 
populariteit van de vele sportprogramma’s en -wedstrijden. Voor een relatief lage prijs 
genereer je snel een groot bereik via TV en online.



TOKYO 2020

Zender Eurosport

Periode 23 juli tot en met 8 augustus

Mogelijkheden Spot met sturing

Billboarding en squeezeback

Online video

Twitter Amplify

Budget In te kopen volgens de Olympische  
tariefkaart

Tariefkaart: https://www.adalliance.nl/inkoopinformatie/sport/

Interesse?
Neem contact op met jouw 

client lead of mail naar: 
clientlead@adalliance.nl

Na een jaar langer wachten gaat het dan eindelijk gebeuren. De beste atleten vanuit de 
hele wereld gaan in 17 dagen iedereen verbazen met hun meest bijzondere prestaties en 
talent. De Olympische Spelen, een mythische strijd van een select groepje mensen dat 
hun hele leven naar één doel streven, Olympisch Goud. Eurosport brengt dit uiteraard 
spectaculair in beeld waarbij er een sterke focus ligt op Nederlands succes.

Wil jij ook het hoogst haalbare platform voor jouw merk behalen, stap dan nu aan boord!

De Olympische 
zomerspelen 
komen eraan!

https://www.adalliance.nl/inkoopinformatie/sport
mailto:clientlead@adlliance.nl


Giro d’Italia 2021
Jouw merk exclusief verbinden aan de Giro d’Italia 2021 via Billboarding, Twitter en Podcast? Dat kan! 
Van 8 tot en met 30 mei staat Eurosport namelijk in het teken van de Giro d’Italia, direct gevolgd door messcherpe analyses tijdens dé wielerpodcast 
Kop over Kop. En het publiek? Dat kan zonder volle sportbarren of zijlijnen op Twitter zijn of haar mening over deze prachtige koers kwijt. 

Kortom; daar waar de wielerfans zijn, zijn wij ook!

Eurosport billboarding 

Product Billboard 6”

Doelgroep Mannen 25-54

Zender Eurosport

GRP’s 86

Bereik 9% (11% 6+)
306.000 (1.719.000 6+)

Tarief
€ 30.000,-
(excl. evt productie
billboard t.w.v. € 2.900,-)

Eurosport heeft de exclusieve rechten voor
het uitzenden van de Giro.

Twitter Amplify

Product Premium content (clips) van 
Eurosport + pre-roll ads

Doelgroep Samenstelling o.b.v. interesse

Bereik 2.500.000 pre-roll views

Tarief € 25.000,-

Via Twitter Amplify koppel je jouw merk 
aan exclusieve Eurosport Giro d’Italia clips.

Podcast

Product Pre- en post-roll inzet

Extra Ook meer geïntegreerde 
samenwerking mogelijk

Doelgroep Mannen 25-54

Zender Kop over Kop de Podcast

Bereik 91.000 downloads, 22 
afleveringen

Tarief € 15.000,- (incl. creatie)

Podcast advertising in 
dé wielrenpodcast van Nederland! 

* Dit totaalpakket kan maar door één adverteerder gekocht worden, dus wees er snel bij!
Onderdelen mogen ook los worden ingekocht. Alle bedragen zijn exclusief BTW

Interesse?
Neem contact op met jouw 

client lead of mail naar: 
clientlead@adalliance.nl

mailto:clientlead@adalliance.nl


Europa league 20/21

Extra mogelijkheden 
Ga met ons het gesprek aan om te ontdekken 
welke mogelijkheden er nog meer zijn om 
jouw doelstellingen te behalen.

Middel Billboarding van de wedstrijden en promo’s

Zender RTL 7

Periode 18 februari tot en met 26 mei 2021

Doelgroep Man 25-54 jr.

GRP 432

Tarief 117.000



Pakket Formule 1 Billboarding reekspakket

Zender Ziggo Sport

Looptijd Maart t/m december

Uiting Flip billboard met minimaal 3 andere adverteerders

Content
Rondom trainingen, kwalificaties, voorbeschouwing (in de 
buurt van) wedstrijden en nabeschouwing

GRP’s en 
doelgroep

55 per raceweek in M25-54 jaar, 1.265 in totaal – jaardeal

Investering
€ 390.000,- o.b.v. € 623 minimum content BJP
Ook per race in te kopen voor € 17.500,-

Investering en 
clips Twitter 
Amplify

min. € 10.000,- (€ 5.000,- per clip, per week)

Claim nu alle F1 races!
Het nieuwe Formule 1 seizoen staat weer voor de deur! Op zondag 28 maart zal 
de eerste race van dit seizoen van start gaan, te weten de Grand Prix van Bahrein. Met 
in totaal 23 races belooft dit weer een spetterend seizoen te worden. Vorig jaar zat 
men vol spanning te kijken naar de prestaties van Max Verstappen en dat was goed te 
zien in de kijkcijfers. Profiteer nu van dit succes en claim jouw billboardpositie!

Hoe en wat

Neem contact op met:
Billboarding
billboarding@adalliance.nl

mailto:julia.smit@adalliance.nl


Zondag 28 maart GP Bahnrein

Zondag 18 april GP Emilia Romagna/San Marino

Zondag 2 mei GP Portugal (nog niet bevestigd)

Zondag 9 mei GP Spanje

Zondag 23 mei GP Monaco

Zondag 6 juni GP Azerbeidzjan

Zondag 13 juni GP Canada

Zondag 27 juni GP Frankrijk

Zondag 4 juli GP Oostenrijk

Zondag 18 juli GP Groot-Britannië

Zondag 1 augustus GP Hongarije

Zondag 29 augustus GP België

Zondag 5 september GP Nederland

Zondag 12 september GP Italië

Zondag 26 september GP Singapore

Zondag 3 oktober GP Rusland

Zondag 10 oktober GP Japan

Zondag 24 oktober GP Verenigde Staten

Zondag 31 oktober GP Mexico

Zondag 7 november GP Brazilië

Zondag 21 november GP Australië

Zondag 5 december GP Saoedi-Arabië

Zondag 12 december GP Abu Dhabi

Formule 1 kalender 2021

Neem contact op met:
Billboarding
billboarding@adalliance.nl

mailto:julia.smit@adalliance.nl


Direct op de bal met online inzet
Online kan jouw boodschap gericht worden ingezet binnen onze verschillende sportplatformen. We bieden hierin verschillende mogelijkheden aan.

VTBL is een online voetbalplatform 
waar de dagelijkse actualiteit wordt 
besproken met exclusieve content, 
transfernieuws, interviews en 
samenvattingen van de Europa 
League. VTBL is te vinden op 
Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, www.vtbl.nl en natuurlijk 
in de VTBL App. VTBL.nl behaalt 
gemiddeld ruim 1,5 miljoen unieke 
bezoekers per maand en is 
onderdeel van RTL.

Met ESPN Watch heeft de 
voetballiefhebber overal live toegang 
tot ESPN (ook binnen de EU). Alle 
wedstrijden die ESPN live uitzendt 
zijn tot 72 uur terug te kijken op 
ESPN.nl of via de ESPN Watch app. 
Daarnaast kunnen alle volledige 
Eredivisiewedstrijden en wedstrijden 
uit de TOTO KNVB Beker het hele 
seizoen online worden teruggekeken.

Ook bieden we specifieke sport 

platforms aan: meepraten over het 

laatste voetbalnieuws doe je op 

Voetbalzone.nl. Met wielerrevue.nl zit 

je dicht op het peloton. En met 

autobahn.eu ben je helemaal op de 

hoogte van alle autosport-nieuws.

Op ziggosport.nl is een ruime 
hoeveelheid samenvattingen, 
hoogtepunten en fragmenten te 
bekijken. Van voetbal tot basketbal, van 
Formule 1 tot volleybal. Een grote groep 
sportliefhebbers is hier te vinden.

ONLINE



Vind de sweet spot met  
digital branded content
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 verschillende domeinen en doelgroepen. Met een selectie grote 
Nederlandse influencers, blogs en communities hebben we een exclusieve 
samenwerking. De content mogelijkheden variëren van branded articles en video’s  
tot social 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.

Twitter-gebruikers zijn 
gepassioneerde sportkijkers

55%
van de Twitter-gebruikers 

zegt sportgek te zijn of 
sport te volgen

27%
van het sportpubliek 

gebruikt Twitter terwijl  
ze TV kijken

Twitter biedt jou de mogelijkheid om je op onderscheidende wijze te verbinden aan 
onze premium video-content. Jouw boodschap wordt als pre-roll getoond en 
verspreid onder de doelgroep die je wilt bereiken. Altijd jouw merk al aan een 
specifiek sportevenement zoals de Olympische Spelen, Formule 1, Eredivisie 
voetbal willen koppelen? Dat is hier mogelijk. Het gaat hierbij om kwalitatief 
hoogwaardige online video voorraad, waarbij brand safety en contextuele 
relevantie jou zullen helen je doelstellingen te verwezenlijken. 

DIGITAL BRANDED CONTENT & TWITTER



Media type Pre-rollen van Champions League content van Ziggo Sport * 

Lengte pre-roll 6-10 sec

Periode Februari - Maart (afhankelijk van package)

Doelgroep
Eigen keuze (aan de hand van Interesse, Keywords en Follower Look-a-
Like filters)

Campaign 
Management

Volledige ondersteuning op lancering en optimalisatie + volledige 
rapportering van resultaten door Team Twitter binnen Ad Alliance

Investering Zie packages (links op de pagina)

Benchmarks

Amplify CPV optimaliseren naar pre-roll views 
€4,50 - €5,00 CPM 
€0,0075 - €0,01 CPV (Mrc Standard) 
€0,01 - €0,015 CPCPV (afhankelijk van video kwaliteit en lengte)

Twitter Amplify
Twitter is 'what's happening' en is de plek waar voetbalfanaten zich 
verzamelen om het laatste nieuws en updates over wedstrijden en 
hoogtepunten te vinden. Met Twitter Amplify kun je de premium 
video content van zender(s) en programma(s) pre-rollen en paid 
distribueren onder de voor jouw relevante doelgroep(en). In een 
partnership met Ziggo Sport, kun je je als merk binden aan het 
beste van het beste van de UEFA UCL knock-out rondes. De content 
bestaat uit goals en hoogtepunten uit de knock-out rondes van de 
Champions League-wedstrijden.

Hoe en wat

Packages Clips Investering
Last 16 (8 match days) 32 €80K

Quarter Finals (4 match days) 16 €40K

Semi Finals (2 match days) 8 €20K

Final (1 match day) 8 €20K

Gold (15 match days) 64 €140K

* Exclusief voor officiële sponsoren van de Champions League.



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:

Lars Schmittmann (Group Lead Domeinen): 

lars.schmittmann@adalliance.nl 

+31 (0)6-43824740

Alex Bos (Brand Strategy Director):  

alex.bos@adalliance.nl

Benieuwd naar de mogelijkheden met Twitter? 
Neem dan contact op met:
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