
(t)huis bij
Ad Alliance

Wil jij met jouw merk onze kijkers helpen en inspireren bij het 
lekker leven, in en om het huis? Van het opknappen en verbouwen 
tot het inrichten en gezellig maken, voor elke woonwens. Wij 
hebben de sterkste merken in huis om een geloofwaardig verhaal 
te vertellen met het grootste bereik, op tv én digitaal. Laat je 
inspireren door onderstaande mogelijkheden en ontdek wat het 
beste bij jou past. 



Is (zeer) geïnteresseerd in woninginrichting en decoratie.68%

ziet zichzelf als klusser, waarbij de moeilijkheid van de 
klussen die men oppakt varieert. 70%
Alle ontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar hebben ertoe geleid dat 24% meer is gaan klussen. 24%
TV-reclame over huis en interieur wordt door 58% (meestal) 
gewaardeerd.58%
heeft weleens iets gekocht bij een winkel of van merk, nadat 
deze in een woonprogramma benoemd of getoond werd.27%

74% Vind programma’s over wonen en interieur op TV een bron van informatie en 
inspiratie.

I N S I G H T S

Onderzoek WE VIDEO COMMUNITY*
Dat de Ad Alliance kijker geïnteresseerd is in onze woonprogrammering blijkt uit het welovevideo 
community onderzoek. Hieruit blijkt dat;

*feb 2021



Koppel je merk aan 
onze sterke merken 
met branded content 

Met de inzet van branded content werk je op een onderscheidende, 
natuurlijke manier aan jouw naamsbekendheid of merkvoorkeur. 
Samen met jou werken we aan een ijzersterk concept waardoor je 
gezien en onthouden wordt door jouw doelgroep. Maak gebruik 
van de autoriteit van onze zenders of ga een intensieve 
samenwerking aan met onze populaire wooncontent. 

B R A N D E D  C O N T E N T



RTL BOULEVARD 

EIGEN HUIS & TUIN
LEKKER LEVEN

HELP MIJN MAN 
IS KLUSSER

KOPEN 
ZONDER KIJKEN

TINY HOUSE 
BATTLE

VOOR 
HETZELFDE GELD

UITSTEL VAN 
EXECUTIE

DE MOEITE WAARD

WONEN ALS 
EEN MILJONAIR 

DE PERFECTE 
VERBOUWING



Woontitels 2021
Eigen Huis & Tuin

Lekker Leven
Uitstel

van Executie
Help Mijn Man 

is Klusser
Tiny House 

Battle  
Voor

hetzelfde Geld
Kopen

Zonder Kijken
De Perfecte
Verbouwing

Lodewijks 
Groene Geluk

Masters of flipProject Turnkey Het roer om Property Brothers Renovation Island Million Dollar Listing

Wooninspiratie

S P O T

MTV CRIBS



Eigen Huis & Tuin: 
Lekker Leven

Jouw dagelijkse inspiratie voor een lekker leven, in en om het huis; haalbaar & betaalbaar. 
Een magazine voor het dagelijkse leven ter ontspanning, ter inspiratie en voor praktische tips. 
Altijd op thema’s dichtbij huis, zoals koken, huis, tuin, beauty, mens & dier, sport & vrije tijd.

Details

Presentatie Froukje de Both

Vaste chef Hugo Kennis

Experts Poule met o.a. Tom Groot

Uitzending RTL 4 - Maandag t/m vrijdag van 17.00 - 18.00 uur

Belangrijke lead-in voor de prime time avondprogrammering van RTL4

Herhaling dag erna om 12.00 uur

Afleveringen 85 afleveringen

Het tv-programma

Daily!



Pakket Woondomein Billboard Weekpakket

Totale looptijd Januari & Februari 

Pakket Week pakket

GRP’s 50 grp’s 

Inzet 5 sec (flip) billboards & cromo’s

Doelgroep 25-54 jaar

Zender indicatie RTL 4,8, TLC, FOX en Spike 

Investering € 10.000 per week 

Woondomein Pakket
Claim nu onze mooie woontitels met het nieuwe woondomein pakket. 
Creëer voor jouw merk de perfecte match door floating bij diverse woon titels zoals 
o.a. Tiny House Battle, Kopen Zonder Kijken, Eigen Huis & Tuin, Het Roer Om, 
House Hunters, Heel Holland Woont, Van Woonvilla naar Droomvilla & Extreme 
Make-Over te zitten!  

Hoe en wat

Neem contact op met:
billboardingsales@adalliance.nl

Masters of flip

Kopen Zonder 
Kijken

Property Brothers

Renovation Island
Million Dollar Listing

Wooninspiratie

Tiny House 
Battle

Eigen Huis en Tuin 
Lekker Leven



Online inspireren?

Online kan jouw boodschap gericht worden ingezet binnen onze verschillende platformen. 
Deze (verdiepende) content wordt gedistribueerd via de relevante kanalen van RTL, zoals 
rtlnieuws.nl/lifestyle. Daar waar de doelgroep zoekt naar informatie en inspiratie. We 
bieden hierin verschillende mogelijkheden aan:

Branded articles

3.321.786 
unieke bezoekers

RTL Nieuws Lifestyle, 
Wonen en Tech 

+ app 27 miljoen visits 
per maand 

RTL Boulevard voor Fashion, 
Beauty en Lifestyle

D I G I T A L



Een partnership kunnen we ook doorvertalen richting de social kanalen. Daar waar de 
doelgroep zoekt naar informatie en inspiratie. Denk hierbij aan de volgende 
doorvertaling:

• Aanjaging van de redactionele en branded artikelen middels diverse social posts
op Facebook en Instagram 

• Instagram Stories voor engagement met de doelgroep 

• Instagram Feed ter inspiratie, inclusief tag 

• Feature in een eigen Highlight 

Social kanalen Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven

Add social

158.900
volgers

242.000 
volgers

D I G I T A L



Add Influence
Via het (voormalige) AdFactor zijn een groot aantal online influencers
zowel met elkaar als met Ad Alliance verbonden. Een aantal van 
deze influencers en influencer-netwerken vertonen inhoudelijk 
een grote overlap met de thematiek van Wonen. Ze kunnen daardoor 
worden ingezet om een campagne van een partner te voorzien van 
een grote hoeveelheid extra bereik op een zeer aantrekkelijk punt in 
de funnel. Dit kan zowel via digital branded content als via display 
advertising.

De influencers zelf kunnen bovendien hun opwachting maken in het 
TV-programma, of in de promotie voor het TV-programma, waardoor 
de middelen van een campagne elkaar nog meer gaan versterken.

Tech & 
Lifestyle

5.500.000
unieke 

bezoekers p/m

Food 
& Health

4.500.000
unieke 

bezoekers p/m

Entertainment

8.241.000
abonnees 

op Youtube

Lifestyle 
vrouw

4.000.000
unieke 

bezoekers p/m

Voor een greep uit onze influencers en websites klik hier

D I G I T A L

https://adalliance.nl/wp-content/uploads/merken-influencers-publishers-lifestyle-vrouw-1.pdf


Volgers op Instagram
5.354.000

Volgers op Facebook
3.889.000

Abonnees op YouTube
( met 30 kanalen)

2.101.000

Aanwezig op alle 
platformen

Hoge selectiviteit op 
doelgroep: hoogopgeleide 

vrouwen 20-34 

2%

27%
35%

20%
16%

13-19 jr 20-34 jr 35-49 jr 50-54 jr 65+

Een greep uit ons aanbod

Lifestyle Vrouw

Jennie from the Blog

Cynthia

Binti Home

Interior Junkie

Jenny Alvares

Damespraatjes

Jessie Maya

De Groene Meisjes

Colourful Rebel

Bibi Breijman

Marije Zuurveld

Nienke Plas

Lenoie ter Veld

De influencers en publishers in dit segment bepalen de nieuwste trends op het 
gebied van fashion, beauty, home deco, lifestyle en travel. Dit alles ondersteund 
door mooie foto- en videocontent. Ze inspireren vrouwen van alle leeftijden.

D I G I T A L



Wonen op Twitter
Jouw merk verbinden aan diverse gerelateerde woontitels zoals Tiny House Battle, 
Kopen Zonder Kijken, Eigen Huis & Tuin, Het Roer Om, House Hunters, Help Mijn Man 
is Klusser en Extreme Make-Over? Dat is hier mogelijk. Het gaat hierbij om kwalitatief
hoogwaardige video voorraad, waarbij brand safety en contextuele relevantie jou
zullen helpen je doelstellingen te verwezenlijken.

T W I T T E R  A M P L I F Y

Twitter Amplify
Via Twitter Amplify koppel je jouw
merk aan exclusieve clips van 
premium Twitter publishers zoals
RTL, TLC, FOX en Spike. Denk
hierbij aan:

• Promo’s

• (Sponsored) Items

• Fragmenten

• Compilaties

Product Premium content (clips) + pre-roll ads

Doelgroep Samenstelling o.b.v. interesse

Bereik 
(vanaf)

1.000.000 pre-roll views

Tarief 
(vanaf)

€10.000



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 jouw vaste contact binnen Ad Alliance of het woonteam:

Barbara Wiegant (Client Lead New & Direct Business – Wonen)
via barbara.wiegant@adalliance.nl of +31 (0)6-22 53 28 86

mailto:barbara.wiegant@adalliance.nl
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