
Het nieuws met een
Human Touch. 

Maar wel bij RTL Nieuws. Wij laten ons vooral leiden door de impact van het nieuws 

op het leven van mensen zoals jij en ik. Daarmee creëren we een heel eigen geluid in 

het nieuwslandschap.

Maar we gaan verder. We duiken in persoonlijke verhalen achter het nieuws. Eigen 

nieuwsverhalen die je nergens anders ziet of hoort. 

Inleefbaar. Dichtbij. Positief. Herkenbaar. 

Wij geven het nieuws een Human Touch. 

Nieuws is nieuws. Dat haal je overal. Maar wat veel belangrijker is, is wat het nieuws werkelijk voor 

mensen betekent. Wat de impact is van het nieuws op het dagelijks leven. Op jouw dagelijks leven. 

En dat haal je niet overal.



Uw verhaal op RTL Nieuws

Het online platform van RTL Nieuws is opgebouwd uit meerdere “secties” op basis van interesse: Economie, Tech, 

Sport, Entertainment, EditieNL en Lifestyle.  Afhankelijk van het onderwerp & de doelgroep van de partner zullen 

we de Branded Content plaatsen in het meest relevante sectie op RTL Nieuws om zoveel mogelijk geïnteresseerde 

lezers te bereiken. 

RTL Nieuws biedt via haar website, app en Social Media-kanalen ook volop ruimte aan verhalen i.s.m. 

geselecteerde partners. Daarvoor hebben we een eigen, commerciële redactie in huis die Branded 

Content kan produceren en publiceren. Deze ervaren redacteuren verstaan de kunst om i.s.m. de 

partner boeiende verhalen te schrijven in de “Tone of Voice” van RTL Nieuws. En zij houden daarbij 

enerzijds de RTL Nieuws doelgroep in gedachten, maar ook de doelgroep en doelstellingen van de 

partner. 



Branded Content

Alle bedragen zijn inclusief redactie & productiekosten en exclusief BTW. Voor alle campagnes geldt een minimale looptijd van 3 weken.

BRANDED ARTIKEL

€ 5.000,-

• Plaatsing in relevante sectie op RTL Nieuws

• Lengte max. 300 woorden

• 1 externe link (do-follow)

• Geen bereiksgarantie.

• Het artikel wordt 1 jaar na publicatie 

automatisch verwijderd.

BRANDED ARTIKEL PLUS

€ 10.000,-

• Plaatsing in relevante sectie op RTL Nieuws

• Lengte max. 500 woorden

• Max. 2 externe links (do-follow)

• 500.000 teaser-impressies op RTL Nieuws

• 1 x Facebook Post RTL Nieuws

• Garantie: 6.000 Quality Views binnen vier  

weken na publicatie.

• Artikel blijft online (longtail & linkbuilding)

BRANDED DOSSIER

€ 20.000,-

• Een mini-serie van 3 Branded Artikelen

• Plaatsing in relevante sectie op RTL Nieuws 

• Lengte per artikel max. 500 woorden

• Max. 2 externe links (do-follow) per artikel

• 1.500.000 teaser-impressies op RTL Nieuws

• 1 x Facebook Post RTL Nieuws

• Garantie: 13.000 Quality Views in totaal 

binnen 6 weken na publicatie laatste artikel

• Artikel blijft online (longtail & linkbuilding)

Op RTL Nieuws bieden we de mogelijk om uw verhaal met een (do-follow) link te plaatsen. Maar 

daarnaast bieden we de unieke mogelijkheid om met uw artikel meer kwalitatief bereik te realiseren in 

uw doelgroep. Wij garanderen dan een minimaal aantal Quality Views in een bepaalde (campagne) 

periode. Een Quality View is een pageview op het Branded Artikel van tenminste 15 seconden. Geen 

“bouncers” odf miskliks meer, maar uw verhaal bereikt alleen maar echt geïnteresseerde lezers! 

Hieronder bieden we een overzicht van de mogelijkheden. Maar heeft u specifieke wensen? 

Bijvoorbeeld meerdere artikelen of meer gegarandeerd, kwalitatief bereik? Dat kan! Dan gaan we 

graag met u in gesprek en maken we een meer tailormade voorstel! 


