


TWITTER
92% van de mensen die op TV de Olympische 
Spelen volgt, is ook van plan om online te 
kijken: dit kan live, non-live en door het 
volgen van de highlights op Twitter. Twitter 
biedt real time de snelste connectie tot de 
Olympische updates en geeft mensen 
toegang tot highlights, samenvattingen, 
behind-the-scene content, video’s van de 
sporters en extra achtergrondinformatie. 
Twitter biedt merken de mogelijkheid om 
zich op een onderscheidende wijze te 
verbinden aan premium video-content van 
Eurosport en De Olympische Spelen en deze 
inclusief pre-roll te distribueren onder de 
doelgroep.
De pakketten zijn als volgt samengesteld: 

Pakket A: € 115.000,- 510 clips 
(near-live) tijdens de spelen + 130 clips 
gedurende The Road To Tokyo

Pakket B: € 75.000,- 510 clips 
(near-live) tijdens de spelen 
CPM: €4,50 - €5,50
CPV: €0,0075 - €0,015

Cost Per Completed Pre-roll View: €0,01 -
€0,02 - Afhankelijk van lengte en kwaliteit 
video asset

Eurosport is sinds 2018 Home Of The Olympics. Unieke Olympische Spelen-content zal ook in 2021 
via Eurosport worden gepresenteerd, zowel online als op TV. 
Wat het geheel nog unieker maakt, is dat op Eurosport live content is te zien die nergens anders in 
Nederland wordt uitgezonden. Zowel het voetbaltoernooi (met daarin de Oranje Leeuwinnen!) en 
het basketbal, zijn exclusief bij Eurosport te zien. Dus ook het spectaculaire 3x3 basketbal. 
Eurosport zal veel aandacht besteden aan nieuwe Olympische sporten als skateboarden, klimmen 
en surfen.

We zullen uitzenden vanuit een studio in Hilversum en ons richten op alle sporten waar medailles 
te winnen zijn. Dus veel live sport en een beperkte duiding in de studio. Het wordt een programma 
met veel snelheid waarbij de kijker niks mist van de (Nederlandse) hoogtepunten. Naast de 
mensen in de studio hebben we ook mensen ter plaatse in Tokio om verslag te doen van alles wat 
er toe doet.

Wij bieden diverse mogelijkheden om met jouw merk te profiteren van het bereik dat dit unieke, 
sportieve event genereert.  Ons advertentieaanbod bestaat uit TV-commercials, TV-billboards, 
online videos en inzet op het, tijdens sportevenementen veelgebruikte, Twitterplatform. Tevens 
bieden we unieke advertentie opties zoals ‘squeezebacks’, waarbij een merk direct naast live sport 
content te zien is. Deze vallen binnen het billboardpakket.

Op basis van een specifieke briefing zijn er bovendien legio mogelijkheden bespreekbaar en 
kunnen we unieke branded content maken in Tokio of 'gewoon' in Nederland met een Olympische 
connectie. We gaan hierover graag met je in gesprek.
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TV-COMMERCIAL
Gedurende de Olympische Spelen zal op  Eurosport 1 24/7 verslag worden gedaan van de prestaties van 
de duizenden atleten die tot het uiterste gaan voor felbegeerde medailles. Uiteraard is het mogelijk om 
specifiek in dit sterke, Olympische umfeld van Eurosport aanwezig te zijn met een TV-commercial.
Campagnes kunnen specifiek worden ingekocht tegen de reguliere indices. Of er kan gekozen worden 
voor het aantrekkelijke OS sport pakket waarvoor index 139 geldt, deze index is inclusief 
doelgroepindex M25-54 en hiervoor geldt de tijdvak BJP. De maand- markt- en spotlengte index zijn nog 
van toepassing. Binnen dit pakket worden de spots op Eurosport rond de Olympische content 
ingedeeld.

BILLBOARDING 
Met ons billboard aanbod ben je verzekerd van prominente zichtbaarheid rondom de Olympische 
programmering. De inzet van billboards van 6 seconden vindt plaats voor en na sportuitzendingen 
op Eurosport 1, aangevuld met breakbumpers van 6 seconden rondom de reclame-
onderbrekingen. 
Het pakket is als volgt samengesteld: 
Billboard GRP’s M 25-54 - 90 (garantie)
100 Squeezebacks, ‘gameplay’ wordt kleiner in beeld gebracht en aangevuld met het logo van een 
adverteerder. 

Periode: 23 juli tot en met 8 augustus 2021

Tijdvak: Maandag tot en met zondag, evenredig over het all day-tijdvak, zonder sturing naar 
specifieke uitzendingen c.q. sporten.
Er is sprake van een standalone billboard, dus maximaal 1 adverteerder per billboard. Het aantal 
pakketten is gelimiteerd en inkopen worden gehonoreerd op volgorde van daadwerkelijke boeking. 
Binnen dit Olympische Spelen billboardpakket worden voor extra netto bereik ook crosspromo’s op 
TLC en Discovery voorzien van een billboard. Voor dit pakket geldt een index van 87. Deze index is 
inclusief doelgroepindex M25-54. Eventuele onderscores kunnen niet gecompenseerd worden op 
RTL zenders.

ONLINE VIDEO 
Uiteraard zal er ook online volop aandacht 
zijn voor de Olympische Spelen op 
Eurosport.nl door ons online video-aanbod 
kan men meeprofiteren van dit sportieve 
online umfeld. 

Netto CPM-tarief: € 27,50
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