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Programma highlights



Vanaf 1 maart 

Elke maandag | 20.30 uur 

BEAU 

Vanaf 22 maart 

Elke maandag | 22.00 uur

Vanaf maandag 22 maart is Beau van Erven 
Dorens weer dagelijks te zien met zijn late 
night talkshow BEAU bij RTL 4. In de 
dagelijkse talkshow neemt Beau, op geheel 
eigen wijze, de dag door met kijkers en actuele 
gasten. Live vanuit Studio Artis in Amsterdam 
bespreekt hij het laatste nieuws en duikt in 
onderwerpen die hem zelf opvallen, 
persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

Beau: Het Dorp

Vanaf 2 maart 

Elke dinsdag | 20.30 uur 

Programma waarin Martijn Krabbé 
samen met makelaar Alex van 
Keulen, bouwkundige Duncan Abrahams en 
professioneel budgetcoach Eef van 
Opdorp alles op alles zet om mensen te 
helpen die in financiële problemen terecht zijn 
gekomen, hun woning dreigen kwijt te raken 
en onder grote druk staan van hun 
hypotheekverstrekker. Het team gaat aan de 
slag om de enorme financiële schade te 
beperken.

Uitstel Van Executie 

Programma 
highlights
RTL 4 

In ‘Beau: Het Dorp’ verdiept presentator Beau 
van Erven Dorens zich een jaar lang in 
Floradorp, een oude volksbuurt in Amsterdam-
Noord, die al jaren kampt met een 
bedenkelijke reputatie. Beau duikt in de levens 
van verschillende bewoners van de wijk. Ieder 
van hen heeft z’n eigen problemen, 
uitdagingen en dromen. En wat is er over van 
het oude dorpsgevoel in Floradorp? Kunnen de 
mensen nog van elkaar op aan?



Vanaf 2 maart 

Elke dinsdag | 21.30 uur 

Chantals Beauty 
Camper 

Vanaf 3 maart 

Elke woensdag | 20.30 uur

Art Rooijakkers presenteert het derde seizoen 
van Rooijakkers Over De Vloer, waarin Art 
meeloopt in het leven van bekende 
Nederlanders thuis en op het werk. Ze geven 
hem een kijkje in hun wereld en dat resulteert 
in persoonlijke en openhartige gesprekken.

Rooijakkers Over De 
Vloer

Vanaf 3 maart 

Elke woensdag | 21.30 uur 

Chantal, Leco en Fred trekken met hun 
gepersonaliseerde roze voertuig door het land 
met de missie om mannen en vrouwen aan een 
make-over te helpen. Het beauty kamp bestaat 
uit een roze camper en twee tenten, de een voor 
Fred met kleding en de ander voor Leco voor de 
make-up. Op die manier voorziet het drietal deze 
mannen en vrouwen van een wasstraat vol 
levenswijsheid beauty en kleding-tips en geven 
ze hen een make-over voor het leven. Verhalen 
worden verteld, ervaringen gedeeld, indrukken 
gemaakt en veel gelachen. De kandidaat staat 
centraal en wordt de wereld gegund.

Hai Society 

Programma 
highlights
RTL 4 

In Hai Society gaat Jaïr Ferwerda op pad met 
vermogende Nederlanders in het buitenland. 
Hoe wonen ze, hoe werken ze, hoe vieren ze 
het leven? Jaïr dompelt zich er volledig in 
onder. Met zijn onbevangenheid en een 
gezonde dosis humor geeft Jaïr een uniek 
inkijkje in welvarende, Nederlandse enclaves. 
Hij ontmoet succesvolle ondernemers, 
paradijsvogels, bon vivants en nog veel meer 
karakteristieke Nederlanders die ons land 
achter zich gelaten hebben voor het goede 
leven in luxe oorden over de grens.



Op 17 maart 

Woensdag | 20.30 uur 

All You Need Is Love

Vanaf 4 maart 

Elke donderdag | 20.30 uur

Op vrijdag 26 maart is de finale van deze 
spectaculaire muzikale zoektocht waarin op 
zoek wordt gegaan naar de beste nieuwe 
zangstem van Nederland. Wie wordt de 
winnaar van dit 11e seizoen?

Finale The voice of 
Holland 

Op 26 maart

Vrijdag | 20.00 uur

Liefdesprogramma waarin presentator Robert 
ten Brink gebroken harten weet te lijmen, 
geliefden herenigt en stille liefdes openbaar 
maakt. De 'All You Need Is Love'-caravan komt 
eraan te pas om Robert te begeleiden tijdens 
zijn liefdesreis door het land. Van Groningen 
tot aan Maastricht: geen plek is te ver voor 
RTL's eigen Cupido.

Verkiezingsavond 

Programma 
highlights
RTL 4 

Benieuwd naar de 
advertentiemogelijkheden? 

Bekijk het pakket in ons 
Commercieel Aanbod.

Deze avond zijn de verkiezingen live te volgen. 
Zowel bij RTL op de zender als online. Er 
wordt op deze dag, woensdag 17 maart, vanaf 
20.30 uur uitgebreid aandacht aan besteed. 
De programmering die normaal gesproken op 
woensdagavond gepland staat, schuift 
hierdoor met een week op.



LEGO MASTERS S2

Vanaf 13 maart 

Elke zaterdag | 20.00 uur

Onder de bezielende leiding van Kürt Rogiers en Ruben Nicolai strijden in LEGO 
MASTERS 8 duo’s uit Nederland en België in 9 afleveringen om de titel LEGO Master 
2021. Wie worden de twee beste bouwers van Nederland en België? Iedere aflevering 
krijgen de briljante LEGO bouwers opdrachten die ze in een bepaald aantal uren 
moeten volbrengen, zonder bouwtekening. Hun creaties worden beoordeeld door 
Brickmaster, een expert op het gebied van LEGO en een gast jurylid. LEGO MASTERS is 
een programma voor de hele familie, met oogverblindende LEGO bouwwerken, 
uitdagende opdrachten en spannende eliminaties. De kijkers zullen meegezogen 
worden in een wonderlijke wereld van fantasie en creativiteit.

De Verraders 

Vanaf 13 maart 

Elke zaterdag | 21.30 uur

In een sfeervol kasteel in Zuid-Limburg komen achttien bekende Nederlanders 
samen voor een adembenemend spel waarin ze samen een grote zilverschat 
kunnen winnen. Drie van hen willen echter de schat niet delen en worden 
verraders. Zij doen er alles aan om zelf met de buit naar huis te gaan, zetten de 
groep tegen elkaar op en ‘vermoorden’ elke nacht een medekandidaat. Angst, 
verdeeldheid en verdachtmakingen zijn het gevolg. De overige deelnemers – de 
getrouwen – proberen zich te weren door de verraders te ontmaskeren en hen, 
in de dagelijks terugkerende “Raad”, weg te stemmen voordat het te laat is… 
Maar zitten ze op een juist spoor en lukt het om de verraders weg te stemmen? 

Programma 
highlights
RTL 4

Benieuwd naar de 
mogelijkheden voor 

billboarding? Bekijk het 
pakket in ons 

Commercieel Aanbod.

Bekijk hier de video van Tijl 
over dit nieuwe programma 

https://vimeo.com/504294251


Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ik weet er 
alles van 
(HH) Ik weet er 

alles van 
(HH)

Kopen zonder kijken HH)

Maart 2021
Programmaschema primetime
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Uitstel Van Executie 

Jinek
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En íedere werkdag vanaf 
17.00 uur 'Eigen Huis & 

Tuin: Lekker Leven!'



Politie Dienst Infra 

Vanaf 8 maart 

Elke maandag | 20.30 uur 

In de nieuwe serie ‘Politie Dienst Infra’ krijgt de kijker voor het eerst inzicht in 
de werkzaamheden van een aantal zeer specialistische politiediensten. Niet 
eerder gaf de zeer veelzijdige Dienst Infra van de nationale politie 
toestemming voor het volgen van bijzondere werkzaamheden op -en onder 
water, in de lucht, op het spoor en op snelwegen.

Zeeman Confronteert: Stalkers

Vanaf 9 maart 

Elke dinsdag | 20.30 uur 

In ‘Zeeman Confronteert: Stalkers’ gaat Thijs Zeeman het gesprek aan met 
daders die niet stoppen met het herhaaldelijk lastigvallen en 
bedreigen van hun doodsbange slachtoffers. Voor Thijs bekende 
problematiek waarvoor hij in deze tweede reeks bij RTL 5 weer een podium 
biedt. In ‘Zeeman Confronteert: Stalkers’ wordt Thijs bijgestaan door zijn 
trouwe kompaan Nico van den Dries, privédetective en ex-marechaussee.

Programma 
highlights
RTL 5



Verslaafd 

Vanaf 3 maart 

Elke woensdag | 20.30 uur 

De Douane In Actie 

Vanaf 4 maart 

Elke donderdag | 20.30 uur 

‘De Douane in Actie’ is een Nederlandse reality-serie die een uniek kijkje achter 
de schermen biedt bij de mensen die onze landsgrenzen controleren op 
smokkelwaar. Dat brengt hen in onverwachte, verbazingwekkende, maar ook 
spannende en zelfs gevaarlijke situaties.

Programma 
highlights
RTL 5

Ewout Genemans biedt de helpende hand aan verslaafden en hun wanhopige 
familieleden. Hij stapt samen met de familie én interventionist Maarten 
Dammers onverwachts bij de verslaafde binnen voor een interventie. Voor de 
familie, vrienden of naasten is dit het laatste redmiddel om hun dierbare in 
behandeling te krijgen. Het programma volgt hen terwijl ze proberen af te 
rekenen met hun verslaving aan cocaïne, crack, speed, wiet en of 
alcohol. Maarten Dammers leert de familieleden grenzen te stellen en ze los 
te maken uit de gijzeling die verslaving met zich meebrengt. Nieuw dit seizoen 
zijn deelnemers met persoonlijkheidsproblematiek.

Bekijk hier de 
videoboodschap van Ewout

https://vimeo.com/503413474/1724095d20
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Maart 2021
Programmaschema primetime

Big Brother (hh) - 17.30 uur

Ambulance UK

Big Brother (hh) - 17.30 uur Big Brother (hh) - 17.30 uur Big Brother (hh) - 17.30 uur Big Brother (hh) - 17.30 uur
Big Brother: Deze Week

Politie Dienst Infra (hh) De Dierenkliniek Down Under 

Ambulance UK Ambulance UK Ambulance UK

Crime Desk
Vanaf 8/3: Politie Dienst Infra

Big Brother

24 Uur In De E.R. 

Ambulance (hh)

De Explosieven 
Opruimingsdienst

Vanaf 2/3: Zeeman 
Confronteert: Stalkers

Verslaafd

De Douane In Actie (hh)

Helden Van Hier

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Ambulance UK

De Douane In Actie Voor De Rechter (hh) 

Big Brother Big Brother Big Brother: Live Big Brother

24 Uur In De E.R. 24 Uur In De E.R. 24 Uur In De E.R.

Ambulance (hh) Ambulance (hh) Ambulance (hh)

De Dierenkliniek Down Under

De Dierenkliniek Down Under

De Dierenkliniek Down Under 

Helden Van Hier

Helden Van Hier

Zeeman Confronteert: 
Stalkers (hh)

Big Brother: Deze Week (hh)

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

22.30

23.00

23.30

00.00

00.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

22.30

23.00

23.30

00.00

00.30

24 Uur In De E.R.

Ambulance (hh)



RTL 7 Films

De hele maand maart
Maandag tot vrijdag om 20.30/22.30 uur en in het 
weekend om 20.00/22.00 uur

RTL 8 Films

De hele maand maart

Elke woensdag | 20.30 uur

De woensdagavond van RTL 8 staat in het voorjaar ook in het teken van tv-
premières. In maart kan de tv op RTL 8 voor: 'Dog Days' met onder meer Eva 
Longoria, 'A Walk In The Woods' met de sterrencast Robert Redford, Nick 
Nolte en Emma Thompson, 'Destination Wedding' met Winona Ryder en 
Keanu Reeves en tot slot 'She’s Funny That Way' met Jennifer Aniston en 
Owen Wilson.

Programma 
highlights
Films

De mannenzender van Nederland heeft in maart een aantal mooie premières 
op het menu staan. Wat te denken van het science fiction drama 'Arrival' met 
Amy Adams en het sterke 'Hotel Artemis' met Jodie Foster. Uiteraard ook 
weer toffe actie knallers waaronder drie premières met Jean-Claude van 
Damme: 'Kill 'Em All', 'Kickboxer: Retalitation' en 'We Die Young'. En natuurlijk 
ontbreken ook Steven Seagal en Sylvester Stallone niet. Dé actiehelden zijn 
te zien in respectievelijk 'Beyond The Law' en 'Escape Plan 3: Devil's Station'.



Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ik weet er 
alles van 
(HH) Ik weet er 

alles van 
(HH)

Kopen zonder kijken HH)

Maart 2021
Programmaschema primetime
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Op 11 maart en 18 maart

Wo tussen 18.00 – 00.00 uur

Wielerseizoen 2021

Vanaf 6 maart

Wisselend

In maart staat het wielerseizoen van 2021 
mooie rondes te wachten, met:

• Strade Bianche 6 maart

• Parijs – Nice 7 t/m 14 maart

• Tirreno – Adriatico 10 t/m 16 maart

• Milaan – Sanremo 20 maart

• Gent – Wevelgem 28 maart

Eredivisie

Op 14 en 21 maart

De knock-outfase van de UEFA Europa League 
is in zijn volle hevigheid losgebarsten. In maart 
strijden de zestien overgebleven clubs om 
slechts acht plekken in de kwartfinale van het 
toernooi. Als Ajax en PSV februari overleven, 
zullen zij in maart ook alles op alles zetten om 
daarbij te zitten en uiteindelijk in mei de finale 
in Gdansk te spelen.

UEFA Europa League

Programma 
highlights
Cultuur & 
Entertainment

In maart staan twee Eredivisietoppers op het 
programma. Must wins in de titelstrijd. Op 
zondag 14 maart strijden PSV en Feyenoord 
tegen elkaar en op zondag 21 maart is het de 
beurt aan AZ om tegen PSV te spelen. Welke 
partij komt steeds dichter bij de titel?

Zondag | 14.30 uur



Formule 1

Op 28 maart

Zondag | 12.00 uur

Het Formule 1-seizoen gaat weer van start! Op zondag 28 maart zal de 
eerste race van dit seizoen van start gaan, te weten de Grand Prix van 
Bahrein. De Grand Prix van Bahrein is een van de vaste waarden op de 
Formule 1-kalender. Het woestijnstaatje organiseert al sinds het jaar 2004 
een Formule 1-wedstrijd. In het dorp Sakhir, nabij hoofdstad Manama, ligt 
het Bahrain International Circuit.

ABN AMRO World Tennis 
Tournament

Van 1 tot en met 7 maart

Wisselend

Het 48e ABN AMRO World Tennis Tournament wordt van 1 tot en met 7 
maart gehouden in Rotterdam Ahoy. Alle wedstrijden worden live 
uitgezonden en zijn gratis te zien voor heel Nederland (ook voor niet 
abonnees van Ziggo). Rafael Nadal maakt begin maart voor de derde keer 
zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 34-jarige 
Spanjaard deed in 2009 voor het laatst mee in Rotterdam.

Programma 
highlights
Sport

Benieuwd naar de 
mogelijkheden voor 

billboarding? Bekijk het 
pakket in ons 

Commercieel Aanbod.



Vanaf 11 maart dubbele afl.

Elke donderdag | 20.30 uur

The Incredible Dr. Pol 

Vanaf 1 maart

Elke werkdag | 17.00 uur

Je favoriete dokter op National Geographic is 
terug met een nieuw seizoen. Niet zomaar een 
seizoen, maar het 10e jubileum seizoen en 
daarbovenop het 50 jarig jubileum van Dr. Pol 
als dierenarts! Het wordt een seizoen met veel 
baby dieren en dieren die je nog niet eerder 
hebt gezien. Naast de dagelijkse 
werkzaamheden hebben we in het seizoen 
ook te maken met het Coronavirus, in alle 
opzichten een historisch seizoen dus! 

Curvy Brides Boutique

Vanaf 2 maart

Elke dinsdag | 19.30 uur

In deze nieuwe MTV-serie helpen hosts Rachel 
Lindsay en Travis Molens radeloze mensen bij 
het opsporen van voormalige vrienden of 
geliefden die plotseling al het contact met hen 
hebben verbroken. Ze proberen te waarheid te 
achterhalen voor het ‘ghosten’. 

Ghosted: 
Love gone missing

Programma 
highlights
Cultuur & 
Entertainment

Het vinden van de perfecte bruidsjurk is voor 
de meeste vrouwen al lastig, maar voor
wie bovengemiddelde maten heeft, is het vaak 
helemaal een nachtmerrie. Vandaar dat de 
vriendinnen Jo Cooke en Alison Law een 
winkel zijn begonnen voor de wat vollere 
bruiden. In het nieuwe seizoen van Curvey
Brides’ Boutique zien we hoe ze bruiden 
helpen met het vinden van een jurk die 
letterlijk en figuurlijk passend is. 



Vanaf 15 maart

Elke werkdag | 06.45 uur

Miraculous

13 en 14 maart

Weekend | 10.30 uur

Hawkmoth besluit de DC over te nemen in een 
nieuwe poging om te krijgen wat hij altijd al 
wilde ... Helaas biedt de DC dat niet aan. Dus 
kijken we in een marathon naar zijn beste 
afleveringen waar hij bijna wint of waar hij er 
in ieder geval goed uitziet. En we zullen zijn 
beste en slechtste plannen en creaties nog 
lang tegenkomen. 

Ollie’s Pack

Vanaf 29 maart

Elke werkdag | 15.00 uur

Wanneer Donald een magische collectie aan 
geschenken van zijn Latijns-Amerikaanse 
vrienden ontvangt, vormen deze het begin van 
een magisch en muzikale reis die hij maakt 
met Joe Carioca en Panchito de haan. Samen 
met deze experts huppelt, springt, en danst 
Donald zijn weg door veel lokale plekken –
waarvan elke gevuld zijn met verrassingen en 
sensationele liedjes!

De Drie Caballeros

Programma 
highlights
Kids

Ollie's Pack is een tekenfilm over Ollie, een 13-
jarige jongen die met de hulp van zijn beste 
maatjes Cleo en Bernie en monstertrainer 
Captain Wowski een rugzakportaal naar de 
wereld van de monsters beschermt en 
controleert. 



In the spotlight & commercieel aanbod



Videoland sluit 2020 meer 
dan goed af

• In december 2020 41% meer betalende klanten dan in december 2019
• 96% van de paid base was actief in december 2020
• 57% meer gestarte streams vergeleken met december 2019
• In december 2020 was de kijktijd 60% hoger dan in december 2019

Top 10 series in december 2020 o.b.v. valid streams (= >20% uitgekeken):
1. Meisje Van Plezier
2. Goede Tijden, Slechte Tijden
3. Temptation Island Love Or Leave
4. Married At First Sight Australië
5. De Jacht Op De Mocro-maffia
6. Bing
7. Het Huis Anubis
8. Lotte
9. Echte Gooische Moeders
10. Love Island US

Bron: Snowflake



60% van de 
top 10 
influencers
behoort tot 
portfolio Ad 
Alliance

Bron: 5PM



Lift mee op het succes 
van Instagram Reels
Sinds een aantal maanden is het mogelijk om binnen Instagram een zogenaamde Reel op te 
nemen, een video bestaande uit snelle korte shots. Reels trekken de aandacht en scoren 
hoog op uitkijkpercentage.

We hebben de afgelopen maanden dit ‘nieuwe product’ voor een aantal adverteerders getest. 
Bekijk hieronder een paar voorbeelden:

• Lekker & Simpel voor AH pannenactie

• Leonie ter Veld voor IKEA (zie hiernaast)

• Interiorjunkie voor Geberit

Bovenstaande testcases werden 3x zo goed bekeken als de reguliere Instagram-posts en 
video’s van deze influencers! We willen adverteerders laagdrempelig laten instappen en 
geven in de maand februari een speciale “Valentijn Reel Deal” weg waarbij de adverteerder 
15% korting krijgt op de inzet van een Instagram reel bij één van onze influencers. Het kan 
een opzichzelfstaande campagne zijn maar ook een mooie toevoeging aan een groter plan!

Voor meer informatie

Valentine de Jong - Valentine.de.jong@adalliance.nl

Investering: vanaf-prijs per reel: € 2.500,- (incl. 15% korting)

Bekijk hier het 
voorbeeld van 

IKEA

https://www.instagram.com/reel/CGraZwxgGPr/
https://www.instagram.com/reel/CIBNopllv-5/
https://www.instagram.com/reel/CJDaFRMH-pD/
mailto:jasper.oelers@adalliance.nl
https://vimeo.com/504278021


In een sfeervol kasteel in Zuid-Limburg komen achttien BN’ers samen. In een spannend 
en meeslepend spel strijden de deelnemers om een stapel met zilverstaven. Onder hen 
bevinden zich echter drie verraders die er alles aan doen om de andere spelers (de 
getrouwen) uit het spel te werken en zo met de geldpot naar huis te gaan. De kijker weet 
wie deze verraders zijn, de overige spelers niet. Wie overleeft de nacht en wie gaan er 
met de stapel zilverstaven vandoor? 

Lift nu mee op dit unieke nieuwe format door middel van 5 billboard posities per 
uitzending, aangevuld met een all day floating cromo op RTL 4! Ook bieden wij 
middels Twitter Amplify een digitale doorvertaling van je billboard op Twitter aan voor 
nog meer bereik. 

Billboard nu De Verraders!

Voor meer informatie

Billboarding – billboarding@adalliance.nl

Pakket

Zender

Totale looptijd

Uiting

GRP’s en doelgroep

Investering     

Investering en clips 

Twitter Amplify

De Verraders Billboardpakket

RTL 4

Zaterdag 13 maart t/m 1 mei – 21:30 uur

5 flip billboardposities per afl. + all day cromo RTL 4

200 in BDS 25-54 jaar of per aflevering: 25

€ 45.000,- of per aflevering: € 6.000,-

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



All You Need Is…
Ook in 2021 kunnen we wederom genieten van het liefdesprogramma waarin 
presentator Robert ten Brink gebroken harten weet te lijmen, geliefden herenigt en 
stille liefdes openbaar maakt. Door COVID-19 hebben we geleerd een stapje terug te 
doen én hebben we meer aandacht voor vrienden en familie ook wel onze dierbaren 
om ons heen. Dr. Love brengt het allemaal samen. Wil jij jouw merk verbinden aan dit 
ultieme liefdesprogramma? Profiteer nu van een scherpe billboard aanbieding met 
een digitale doorvertaling op Twitter, of zet in op de 360º media mogelijkheden! 

Billboard pakket

Zender RTL 4

Totale looptijd Donderdag 4 maart t/m 18 April 
- 20.30 uur + HH

Uiting 10 flip billboardposities per 
week + floating cromo all day

GRP’s en 
doelgroep

264 in BDS 25-54 / per week: 
39 GRP's (maart), 36 GRP's 
(april) + online impressies

Investering € 49.500,- / per week €7.600,-
(maart), €9.000,- (april)

Investering en 
clips Twitter 
Amplify

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

Contact voor billboarding:
billboarding@adalliance.nl
Contact voor 360º media 
mogelijkheden:
Julia.smit@adalliance.nl

Brand Licensing (tbv spot, 
winkelvloer, P.O.S. etc.)

Brand promotions

In-program mogelijkheden

Cromo’s TV en Online

Branded actiepagina

Display advertising

360º media mogelijkheden

mailto:julia.smit@adalliance.nl
mailto:julia.smit@adalliance.nl


Mail je antwoord naar:

communicatieb2b@adalliance.nl

De enige echte Ad Alliance 
sportsokken winnen? 

Beantwoord deze vraag:

Hoe vaak is de eerste 
aflevering ‘’Billen, Booty En 

Boys’’ van de Videoland-serie 
In Shape Met Gaby bekeken?

(peildatum 25 januari)

mailto:Communicatieb2b@adalliance.nl


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, 1265 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. €20.000,- (min. 4 clips per GP á €5.000,-) 

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 Bahrein

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


Case film Lay's 
x Twitter
Twitter Amplify biedt adverteerders de mogelijkheid om pre-rolls in te 
zetten bij videocontent clips van een geselecteerde publisher in het 
partnernetwerk van Twitter. Lay’s maakte hier gebruik van en verbond 
zich aan de videobeelden van de UEFA Champions League op Ziggo 
Sport die dus ook op Twitter gedistribueerd werden. 

De resultaten van de campagne:
• Video viewrate: 56%
• Completion rate: 47%
• Sponsorship awareness: +80%
• Ad recall: +100%

Wil jij met jouw merk ook de kracht van Twitter ervaren? 
Neem contact met ons op! Voor meer informatie

twitter@adalliance.nl

Bekijk hier de 
casevideo 

van Lay’s en 
Twitter!

https://vimeo.com/481695073/acaa1977ca
https://vimeo.com/481695073/acaa1977ca


Winactie!
Kun jij in deze donkere dagen wel een opkikker 
gebruiken en wil jij een officieel Ad Alliance pakket 
winnen met een overheerlijke kaasfondue, een 
unieke editie van 'Wie is het?' én een hilarische 
kookvideo? Beantwoord dan deze vraag:

"Hoeveel starts had het eerste 
seizoen van Mocro Maffia?"

Mail je antwoord naar 
communicatieb2b@adalliance.nl

mailto:communicatieb2b@adalliance.nl



