
Met ons grote aanbod televisiezenders bereiken wij ruim 90% van alle Nederlanders per week. 
We bieden zowel massa als selectief bereik, van jong tot oud. Voor elk budget zijn er passende 
mogelijkheden. Voor de inkoop van spotzendtijd spreken we in het mediacontract twee netto 
basisprijzen per GRP af: een content- en tijdvak-basisprijs. De content-basisprijs geldt voor 
specifieke inkoopvormen, de tijdvak-basisprijs voor Tijdvak-, Doelgroep- en Themapakketten.  
De maanden kennen een eigen maandindex en onze diverse inkoopopties hebben ieder  
een eigen productindex. De gekozen inkoopvorm bepaalt de hiërarchie van de indeling.  
Alle doelgroepindexen worden in het contract afgesproken. De Doelgroeppakketten kunnen  
bij enkele doelgroepen tegen een lagere doelgroepindex worden ingekocht. Voor een goede  
balans in vraag en aanbod publiceren we maandelijks op onze site per product een marktindex. 
Voor de kidszenders geldt een aparte tariefkaart.

Marktindexen

Marktindexen kunnen per product variëren van 85 tot en met 115, met een maximaal 
jaargemiddelde van 110 per product en worden maandelijks gepubliceerd op www.adalliance.nl.

Ad Alliance is hét videopowerhouse van Nederland waar de krachten van sterke 
mediaspelers samenkomen. Vanuit deze netwerkgedachte gaan we tot het uiterste  
om jouw marketingcommunicatiedoelstellingen te realiseren. Onze samenwerking  
is maatwerk: om focus aan te brengen in jouw campagnes, adviseren onze specialisten  
je graag over de meest effectieve route. Bijvoorbeeld met impactvolle bereikscampagnes 
of de creatieve inzet van onze influencers om specifieke doelgroepen te raken.  
Onze sterke content, mooie verhalen en oog voor wat er leeft in  
de buitenwereld zijn de basis voor ons rijke productaanbod.
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CONTENT STURING PRODUCTINDEX* INDELING
Specifiek Fixed Budget O.b.v. selectieve blok-

selectie (150%)
RTL 4: 135 / RTL 5: 124 / RTL 7, RTL 8, 
FOX Sports, Eurosport, Ziggo Sport: 
115 / overige full audit zenders: 112

Per zender

Specifieke GRP O.b.v. selectieve blok-
selectie (150%)

RTL 4: 132 / RTL 5: 121 / RTL 7, RTL 8, 
FOX Sports, Eurosport, Ziggo Sport: 
112 / overige full audit zenders: 109

Per zender

Sturing Vast O.b.v. selectieve blok-
selectie (200%)

121 Minimaal 4 zenders

TIJDVAK STURING PRODUCTINDEX INDELING
Top Time Pakket 19:30 - 23:00 uur

RTL 4: 18:00 - 24:00 uur
115 RTL 4, 5, 7, 8, Z en een selectie  

van passende full audit zenders
Early & Late Time Pakket 16:30 - 20:00 uur

& 22:30 - 25:00 uur
101 RTL 4, 5, 7, 8, Z en een selectie  

van passende full audit zenders
Daytime Pakket 06:00 - 18:00 uur 87 RTL 4, 5, 7, 8, Z en een selectie  

van passende full audit zenders
Nighttime Pakket 24:00 - 06:00 uur 75 RTL 4, 5, 7, 8, Z en een selectie  

van passende full audit zenders
Promillage Pakket 21:00 - 25:00 uur 111 RTL 4, 5, 7, 8, Z en een selectie  

van passende full audit zenders
Kansspel Pakket 21:00 - 25:00 uur  

(19:00-25:00 mogelijk
voor long odds)

111 RTL 4, 5, 7, 8, Z en een selectie  
van passende full audit zenders

DOELGROEP STURING** PRODUCTINDEX INDELING
Doelgroeppakket Plus 02:00 - 26:00 m.u.v. RTL 4 

en RTL 5 18:00 - 24:00 uur
87 RTL 4, 5 en een selectie van  

passende full audit zenders
Doelgroeppakket 02:00 - 26:00 77 Een selectie van passende  

thematische full audit en light zenders
Doelgroeppakket Light 02:00 - 26:00 59 Een selectie van passende light zenders

THEMA STURING PRODUCTINDEX INDELING
Sportpakket Mannen 25-54 jaar 115 Sportprogramma’s bij RTL 7, Eurosport, 

FOX Sports en Ziggo Sport
RTL Z & Nieuws Pakket Alle doelgroepen 110 RTL Z en alle RTL Nieuws- 

uitzendingen bij RTL 4
RTL Z GRP Pakket Alle doelgroepen 90 RTL Z 

* Bij specifieke inkoop geldt een extra korting van twee indexpunten op de doelgroepindex wanneer wordt 
ingekocht op de core doelgroep van de zender. 

**  Sturing naar kansspel-en promillage-tijdvakken (19.00-26.00 uur / 21.00-26.00 uur) mogelijk  
bij alle Doelgroeppakketten tegen 10% toeslag. Primetime sturing mogelijk bij Doelgroeppakket  
en Doelgroeppakket Light tegen 10% toeslag (18.00-24.00 uur).

Producten

Met de unieke positie en creatieve mogelijkheden van special advertising wordt jouw 
merk op een opvallende manier verweven in de content of in de vormgeving van 
de zender. De hoge attentiewaarde heeft een grote impact op merkherinnering en 
merkbekendheid. Ad Alliance biedt verschillende vormen van special advertising:

PRODUCTEN PRODUCTINDEX

Identspot RTL 4: 159 / RTL 5, RTL 7 & RTL Z: 154 / RTL 8: 151

Blockcloser RTL 4: 159 / RTL 5, RTL 7 & RTL Z: 154 / RTL 8: 151

Framesplit RTL: 162

Contentsplit RTL: 169 

Overlay banner RTL: 179

Special Advertising



CONTENT TARIEF/PRODUCTINDEX MIN LOOPTIJD/GRP’S INDELING 

Billboard  
Premium Pakket*

Vast tarief voor het 
afgesproken aantal 
billboards

Minimale looptijd 1 
week

Claim bekende, vertrouwde titels zoals De Klok,  
RTL Weer, RTL Boulevard, Jinek, Married At First 
Sight, Weet Ik Veel, Chantals Beauty Camper en films 
en series (iedere maand vullen we het aanbod aan 
met populaire programma’s)

Billboard Sturing 
GRP Pakket*

83 15 Sturing naar content op full audit zenders van RTL 
(m.u.v. RTL Crime en RTL Lounge), The Walt Disney 
Company, ViacomCBS en Discovery Benelux  
(m.u.v. Eurosport)

DOELGROEP PRODUCTINDEX MIN GRP’S INDELING

Billboard 
Doelgroeppakket 
Plus*

78 10 Alle full audit zenders van RTL (m.u.v. RTL Crime 
en RTL Lounge) en een selectie van de passende 
full audit zenders van The Walt Disney Company, 
ViacomCBS en Discovery Benelux (m.u.v. Eurosport)

Billboard 
Doelgroeppakket*

60 10 Een selectie van passende thematische full audit 
zenders van The Walt Disney Company, ViacomCBS 
en Discovery Benelux (m.u.v. Eurosport)

EXTRA VOORDELIG PRIJS PER GRP MIN COMMITMENT INDELING

Fillboarding** € 85
Prijs is o.b.v. 25-59, 
incl. spotlengte- en 
productindex

€ 25.000 Alle full audit zenders van The Walt Disney Company, 
ViacomCBS en Discovery Benelux (m.u.v. Eurosport)

*  Op het Billboard Premium Pakket en het Billboard Sturing GRP pakket is de minimale content-basisprijs (€623) van toepassing.  
Op het Billboard Doelgroeppakket (Plus) is de minimale tijdvak-basisprijs (€561) van toepassing. 

** Alleen in te kopen op de doelgroep 25-59 jaar en met een minimaal billboard commitment  
van € 25.000. Maand- en marktindex zijn van toepassing. Op dit pakket is uitsluiting van  
zenders of programma’s niet mogelijk. Indeling o.b.v. beschikbaarheid.

Toeslagen Billboard Doelgroeppakketten (Plus) 

 » Sturing naar tijdvak (19:00-26:00 of 21:00-26:00): 10%.

 » Toeslag per uitgesloten programma of zender: 5%

Billboarding
Billboards zijn korte sponsorvermeldingen (5 sec) voor of na een programma of commercial break. Met billboarding profiteer je van de  
band met de kijker, het umfeld en de populariteit van het programma. Door de hoge attentiewaarde en kostenefficiënte inzet is billboarding  
een effectieve manier om merkbekendheid te verhogen, maar ook zeer geschikt voor productintroducties of het verhogen van sales.  

Je kunt billboarding bij ons inkopen o.b.v. de content of o.b.v. GRP’s. Met een Contentpakket of met een Sturing GRP-pakket kies je zelf  
de content die bij jouw campagne past. Kies je voor een Doelgroeppakket o.b.v. GRP-doelstellingen, dan wordt jouw doelgroep bereikt op  
een mooie selectie van passende zenders. Wil je maximaal kostenefficiënt inkopen? Kies dan voor Fillboarding.  
 
Op al onze Billboardpakketten is het commercieel beleid van TV spot van toepassing, met uitzondering van het Premium Pakket. Zie het 
inkoopsystematiekschema voor de tariefberekening. 

Wil je naast je ingekochte Billboard Premium Pakket verder 
liften op dat umfeld, dan is het mogelijk om dit pakket aan te 
vullen met cromo’s (“kijk naar promo” + 5 seconden billboard). 
Deze wordt gestuurd op basis van een GRP- doelstelling.

Cromo’s



Ad Alliance biedt adverteerders het grootste lokale online videonetwerk van Nederland.  
Met onze premium videocontent bereiken we wekelijks 56% van alle Nederlanders. 
In te kopen via één loket en uitgeleverd in een brand safe omgeving voor 
een kwalitatief contact met jouw doelgroep. Zie hieronder  
een greep uit ons netwerk:

INSTREAM VIDEO (PREROLL, MIDROLL) BUMPER AD IN-ARTICLE VIDEO (OUTSTREAM)

Een video-advertentie die zich in dezelfde 
stream bevindt. De advertentie wordt 
voorafgaand (preroll) of tijdens (midroll)  
de videocontent getoond.

Een advertentie met een duur van maximaal 
6 seconden, die vóór de videocontent wordt 
getoond.

Een advertentie die autonoom op de 
pagina draait – dus niet vóór of tijdens de 
videocontent – en wordt getoond tussen de 
tekst op een pagina. 

Online Video

Producten

Videoland 

Het Videolandpakket maakt het voor het eerst mogelijk om jouw 
doelgroep te bereiken binnen een Video On Demand-omgeving. 
Kwalitatieve content en uitgebreide kennis van de doelgroep 
komen in dit pakket samen. Met een optimale advertentiedruk 
en een divers en passend advertentiemodel creëren we met 
Videoland de beste omgeving voor jou als adverteerder én de 
kijker. In Q1 starten we met de inkoop van Managed Instream 
Video.

INKOOPOPTIE CONTENT CPM INSTREAM VIDEO

Videoland Videoland € 35,00

Claim het grote scherm 

Online video op het grote scherm brengt het beste van de  
lineaire en digitale wereld bij elkaar: de impact van het grote 
scherm, de scherpe beeldkwaliteit, het extra bereik van het 
samen kijken, de kwalitatieve content en alle mogelijkheden 
die digitaal adverteren biedt. Met het ‘Big Screen pakket’ kan 
je optimaal gebruikmaken van deze voordelen. Het pakket is 
managed in te kopen en de inzet is alleen rondom  
kwalitatieve broadcast content op het grote scherm.

INKOOPOPTIE CONTENT CPM INSTREAM VIDEO

Big Screen Broadcast € 35,00

Inkoopmogelijkheden specials



FLOORPRICE CPM

INKOOPOPTIE CONTENT INSTREAM VIDEO BUMPER AD IN-ARTICLE
First Look Broadcast € 27,50 € 16,00 N.v.t.

First Look Publisher € 22,50 € 13,50 N.v.t.

Auction Ad Alliance Portfolio € 15,00 € 10,00 € 7,50

CPM

PAKKET CONTENT INSTREAM VIDEO BUMPER AD IN-ARTICLE
Run of Ad Alliance* Ad Alliance Portfolio € 22,50 € 13,50 € 7,50

Run of Broadcaster Broadcast € 27,50 € 16,00 N.v.t.

Run of News Publisher en overige nieuwscontent € 19,50 € 12,00 N.v.t.

Run of Ad Alliance YouTube Influencer en Ad Alliance YouTube 
content € 19,50** € 12,00 N.v.t.

Bovenstaande inkoopmogelijkheden zijn geldig t/m Q3 2021.  

* Uitsluiten van maximaal 1 publisher is mogelijk tegen een index van 125. Bij spotlengtes >20’’ geldt deze index automatisch vanwege het uitsluiten van YouTube. 
**  Max 20”. Skippable video max. 180”. 

RUN OF SITE INDEX
Broadcaster 125 - o.b.v. Run of Broadcaster
Publisher 125 - o.b.v. Run of News

CAPPING INDEX
CAP < 5 115

TARGETING INDEX
Device 125
Geo 125
Time 125
Position 150

SPOTLENGTE INDEX
21-30’’ 125
> 30’’ Op aanvraag

DOELGROEP BEVOLKING NL 
(13+) %

BEVOLKING NL 
AANTAL

18-34 jaar 21,8 3.609.000 

V18-34 jaar 10,8 1.793.000

M18-34 jaar 11,0 1.816.000 

25-54 jaar 40,8 6.746.000 

V25-54 jaar 20,4 3.369.000 

M25-54 jaar 20,4 3.377.000 

18-54 jaar 49,0 8.089.000 

V18-54 jaar 24,6 4.069.000

M18-54 jaar 24,4 4.020.000

AdTarget

Met Ad Target bieden we de mogelijkheid om op basis van 
audience data heel gericht een specifieke doelgroep te bereiken. 
Deze audience data wordt opgebouwd uit interacties van de 
consument op onze platformen zoals het inloggen of bekijken 
van content. AdTarget is hiermee in staat om nog meer impact 
te genereren en biedt specifieke oplossingen zoals custom 
audiences, look-a-likes en campagne-optimalisaties op 
doelgroep. Neem voor meer informatie contact op met jouw Ad 
Alliance.

Contextual Targeting (coming up)

Naast de inzet van onze data (o.b.v. cookies/inlogdata) en onze 
content channels (o.b.v. SKO data/inlogdata) bieden we in 2021 
ook de mogelijkheid om in te kopen op basis van contextuele 
informatie. Nieuwe technieken bieden deze “context” door 
inzicht te geven in wat een kijker ziet. Hiermee is het mogelijk 
om zonder gebruik van cookies een voor jou relevante doelgroep 
te bereiken. Neem voor meer informatie contact op met jouw 
contactpersoon bij Ad Alliance.

Channels

Bij onze managed pakketten is het mogelijk om in te kopen op 
een specifieke doelgroep tegen een index van 115. In dat geval 
wordt je uiting geplaatst bij content die selectief scoort op deze
doelgroep. Hieronder is de keuze in doelgroepen weergegeven:

Doelgroep targeting

Inkoopmogelijkheden Programmatic

Inkoopmogelijkheden Managed en Programmatic Direct 

Sturing



Bij Ad Alliance is ALLY jouw creatief-strategische bondgenoot: 
hét team van campagne- en contentstrategen, creatieven, 
vormgevers, productieprofessionals, digitale experts en 
projectmanagers dat zij-aan-zij met jou meestrijdt om  
jouw campagne echt onvergetelijk te maken. Op basis van  
jouw briefing schrijft ALLY de campagnestrategie, bedenkt  
het creatieve concept, schrijft een effectief mediaplan en kiest  

de meest efficiënte productie-oplossing. De experts van het 
project-management zorgen uiteindelijk voor de gehele uitvoering 
van de campagne. Daarbij word je betrokken bij elke belangrijke 
stap en krijg je het vertrouwen dat jij jouw campagne aan Ad 
Alliance kunt overlaten. Wanneer er al een campagnestrategie is 
bepaald, door bijvoorbeeld de adverteerder of het mediabureau, 
kan ALLY ook worden ingeschakeld voor creativiteit en advies over 
de best passende doorvertaling naar onze media en programma’s. 
Kortom: brief jouw contactpersoon en Add a little… ALLY!

Ad Alliance beschikt over een breed aanbod van display advertising met IAB en eigen 
impactvolle display formaten. De uitingen worden uitgezet op ons kwalitatieve netwerk 
van blogs (van influencers) en websites, die actief zijn binnen domeinen als food en 
lifestyle. Met behulp van onze datapropositie is het mogelijk om gericht te targeten op een 
specifieke doelgroep of de fase in het aankoopproces waarin de consument zich bevindt. 
Voor de display advertising op alle RTL titels werken we samen met DPG Media.

Onze premium display formaten zijn responsive en vallen niet over de content.  
Bovendien zijn alle specials geschikt voor inhoud met video.

FORMAAT SPECIALS

CHANNEL
IAB KLEIN 

(Rectangle/ 
Leaderboard/ 
Sky scraper)

IAB GROOT 
(Billboard/Half 

page ad)

INTERSCROLLER/
TRANSFORMER/

OVX*

NATIVE  
IN-ARTICLE*

RON (Run of Network) € 7,50 € 10,00 € 17,50 € 10 ,00

Lifestyle Vrouw € 10,00 € 12,50 € 22,50 € 15,00

Food & Health € 10,00 € 12,50 € 22,50 € 15,00

Tech & Lifestyle € 12,50 € 15,00 € 25,00 € 17,50

Entertainment € 8,50 € 11,00 € 20,00 € 12,50
 
* Bekijk deze formaten bij de online technische specificaties onder inkoopinformatie www.adalliance.nl.

Opmerkingen
 » Wij bieden onze impactvolle display formaten zowel programmatic als managed aan. 
 » Alle tarieven zijn excl. hosting. 
 » Voor de tarieven en mogelijkheden van display advertising kun je contact opnemen 

met je contactpersoon bij Ad Alliance.

Ben je op zoek naar een positieve merkassociatie of wil je jouw 
merk verbinden aan onze populaire content? Branded content  
zorgt ervoor dat je gezien en onthouden wordt door jouw 
doelgroep. Denk aan een gebruiksmoment in een serie of een 
op maat gemaakte branded video. Of maak gebruik van de 
autoriteit van onze themakanalen of influencers, met bijvoorbeeld 
redactionele aandacht op de sportzenders of foodblogs.  
Ons uitgangspunt is het maken van branded content van  
hoge kwaliteit, die naadloos aansluit bij het platform waar  

deze wordt geplaatst. De kwaliteit zie je bijvoorbeeld terug in  
de Quality Views (min. 15 sec gekeken) die wij bieden op branded 
articles en branded video’s.  
 
TV en online branded content worden naadloos aan elkaar 
verbonden, waarbij we massabereik en/of heel specifiek bereik 
realiseren met ons zeer diverse mediaportfolio. Meer weten 
over ons portfolio en de branded content mogelijkheden? Jouw 
contactpersoon bij Ad Alliance staat voor je klaar.

     Twitter
Twitter is ‘what’s happening’: Gebruikers 
bezoeken Twitter met een ontdekkende 
mindset en zijn hiermee actief op zoek  
naar actuele informatie of content  
binnen hun interessegebieden.

Twitter verbindt merken met deze 
receptieve doelgroepen bij het lanceren 
van hun nieuwe product, oplossing, 
merkboodschap, video of app en helpt 
merken zich te verbinden aan domeinen, 
(sport)events of gebeurtenissen die 
relevant zijn voor doelgroep  
en merk(doelstellingen).    

Middels Amplify biedt Twitter merken  
de mogelijkheid om pre-rolls in te zetten  
bij videocontent clips van een 
geselecteerde publisher in het 
partnernetwerk van Twitter. Denk hierbij 
aan videocontent van Ziggo Sport en 
RTL waarbij het mogelijk is om specifieke 
content en/of events te claimen. Twitter 
biedt zowel lokale als wereldwijde 
contentpakketten aan. 
 
Meer weten over de mogelijkheden op 
Twitter? Neem contact op met jouw 
contactpersoon bij Ad Alliance.

Display

Branded Content

ALLY



Met onze sterke kids-merken bereiken we maandelijks bijna 65% 
van alle Nederlandse kinderen. Met een mooi online video pakket 
met premium content kunnen we jouw doelgroep ook online op 
een kwalitatieve manier bereiken.

Marktindex
De marktindex kan variëren van 85 tot en met 115 en wordt 
maandelijks gepubliceerd op www.adalliance.nl. 

Maandindexen Kids

Basisprijzen

JAARBUDGET BASISPRIJS KIDS

< € 50.000 € 128

€ 50.000 - € 100.000 € 124

€ 100.000 - € 200.000 € 120

€ 200.000 - € 350.000 € 116

€ 350.000 - € 500.000 € 112

> € 500.000 € 108

Productindexen

PRODUCT INDEX 

Kidspakket 100 

Kidspakket - zenderkeuze* Op aanvraag 

* Keuze uit zenders die ook in het betreffende Kidspakket zitten.

Doelgroepindex Kidspakketten 

DOELGROEP
DOELGROEP-

INDEX
DISNEY 

CHANNEL 
DISNEY  

XD NICKELODEON NICK JR.**
RTL 

TELEKIDS

6-12 100

V6-12 100

M6-12 100

3-8 100  *

* Niet in te kopen met een ‘Kidspakket – zenderkeuze’.
** Indien nodig zal Nick Jr. worden ingezet in het najaar. 

TIJDVAKSTURING Toeslag 15%

PROGRAMMASTURING Neem hiervoor contact op 
met jouw contactpersoon

Kids
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50

aug
86

feb
60
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120
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dec dec
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86

jul
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Billboarding Nickelodeon
Billboards zijn korte sponsorvermeldingen (5 sec) voor of na  
een programma. Door de hoge attentiewaarde is billboarding 
een effectieve manier om de merkbekendheid te verhogen. 

Pakketten
» Bereikspakketten waarbij de gespreide inzet zorgt voor een 

hoog bereik binnen jouw doelgroep
» Themapakketten waarbij de inzet wordt afgestemd op een 

specifiek thema. Denk hierbij aan “Back to school”, “Dieren” of
“Educatie”.

Meer weten over onze billboardmogelijkheden?  
Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Ad Alliance.

Online Video 
Met een exclusief aanbod van premium videocontent op onze 
eigen platformen Nickelodeon.nl en RTL XL in combinatie met 
YouTube, biedt Ad Alliance ook online een groot en kwalitatief 
bereik onder kids.

PAKKET INSTREAM 

Run of Kids € 20,25* 

* Deze prijzen zijn geldig t/m Q3 2021. Voor het najaar (okt-dec) 
geldt er een toeslag van 120. 

Verantwoord omgaan met kinderreclame

» Kinderreclame moet op zorgvuldige wijze
plaatsvinden en hiervoor gelden specifieke regels
waar ons salesteam goed van op de hoogte is. Voor
meer informatie hierover kun je contact opnemen met
jouw contactpersoon bij Ad Alliance.

» Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen
van 7 t/m 12 jaar is alleen toegestaan wanneer deze
voedingsmiddelen voldoen aan de voedingskundige
criteria zoals opgenomen in de Reclamecode Voor
Voedingsmiddelen. Deze doelgroep kan alleen op
Nickelodeon worden ingekocht. De inzet is na 18.00
uur en tegen een sturingindex van 110.

» Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen
tot 7 jaar is niet toegestaan.

TOESLAGEN INDEX

Capping <5 115

Spotlengte 21-30” 125

Spotlengte >30” Op aanvraag

Targeting Device 125

Targeting Geo 125

Op www.adalliance.nl vind je uitgebreidere informatie over onze inkoopmogelijkheden. De algemene voorwaarden van Ad Alliance zijn op alle aanbiedingen 
en overeenkomsten met Ad Alliance van toepassing. Kijk voor een compleet overzicht van de voorwaarden ook op www.adalliance.nl.  

Bij aanvullende vragen kan je met ons contact opnemen via adverteren@adalliance.nl.


