
KIDS
Met onze sterke kids-merken bereiken we maandelijks bijna 

65% van alle Nederlandse kinderen. Merken als Disney Channel, 
Disney XD, Nickelodeon en Nick Jr.bieden kinderen iedere dag 

een wereld waarin avontuur, fantasie en inspiratie centraal 
staan. Met dit brede portfolio aan sterke merken en veel kennis 
over de doelgroep is Ad Alliance dé partner voor verantwoorde 
kidscommunicatie. Bovendien kunnen we jouw doelgroep ook 

online op een kwalitatieve manier bereiken met een mooi online 
video pakket met premium content.

Van complete creatieve crossmediale content campagnes tot aan social, 
display en video inzet.  Laat je inspireren door alle mogelijkheden en
ontdek wat het beste bij jou past. 

Ad Alliance biedt meerwaarde
aan je merkstrategie



Dynamischer 
dan ooit

Het VOD aanbod en kijktijd op deze platformen is gestegen. Er zijn 
nieuwe spelers zoals Disney+, maar er wordt ook steeds meer naar 
Netflix, Videoland en YouTube gekeken. Uit het Iene Miene
onderzoek komt naar voren dat kids ook meer zijn gaan gamen en 
besteden ze meer tijd aan sociale media, zoals Tik Tok. In het 
kijkonderzoek zien we dat de kijktijd naar volwassen programmering 
toeneemt, vooral grootentertainment is populair (2020: 48% zadl 6-12 
jaar -> 2021: 60% zadl 6-12 jaar). En door het wegvallen van de 
advertentiemogelijkheid op Zapp en het verdwijnen van RTL Telekids
en B.O.Z. wordt het bereiken van kids op televisie moeilijker.

Gaming 
en social

Kijktijd 
volwassen 
programmering

Bereik op Zapp, 
Telekids (RTL 8) 
en B.O.Z. (RTL 7)

Gebruik van 
televisiescherm en 
smartphone 
neemt toe

Gebruik van online 
media stijgt 
naarmate kids
ouder worden

Gebruik van 
online media 
stijgt naarmate 
kids ouder 
worden

Bron: Netwerk Mediawijsheid, Iene Miene Media Monitor 0-6 jaar en 7-12 jaar, februari 2021 en maart 2021



• 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. 

Verantwoord omgaan
met kinderreclame

.. zijn echte
influencers: zij

beslissen mee over 
aankopen

.. zijn vaak
aanwezig op de 

plek van aankoop

.. gebruiken meerdere
devices voor het kijken

naar content

.. onthouden
reclame en praten hier

samen én met hun
ouders over

Kids…



Kijkgedrag
• Voornamelijk in de ochtend als rustmoment
• Vaak op eigen tablet
• In coronatijd is de tablet vaak een oppas
• Na schooltijd televisie aan en samen kijken voor gezelligheid

Vlogs en gaming
• Vanaf 5 jaar is de populariteit van vlogs en gaming content groot. 
• Kanalen zoals De Zoete Zusjes, De Bellinga’s en Dylan Haegens 

werden het vaakst spontaan genoemd.

Kids 3-8 jaar

Bron: Netwerk Mediawijsheid, Iene Miene Media Monitor 0-6 jaar en 7-12 jaar, februari 2021 en maart 2021



Kijkgedrag
• Aan het einde van de middag kijken kids content op hun smartphone
• Vlak na het avondeten gaat het grote scherm aan voor de gezelligheid met 

vrienden of familie.

Vlogs en gaming
• Jongens besteden daarnaast veel tijd aan gaming

en meiden aan TikTok.

Kids 6-12 jaar

Bron: Netwerk Mediawijsheid, Iene Miene Media Monitor 0-6 jaar en 7-12 jaar, februari 2021 en maart 2021



De marktindex kan variëren van
85 tot en met 115 en wordt

maandelijks gepubliceerd op 
www.adalliance.nl. 

Marktindex

1 - 5 6 - 31

JAN FEB MRT APR JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEC DEC

50 60 73 86 86 86 86 120 175 180 180 185

Maandindexen Kids



SPOTLENGTE INDEX

5 SEC 40

10 SEC 50

15 SEC 60

20 SEC 75

25 SEC 85

30 SEC 100

35 SEC 115

40 SEC 130

45 SEC 145

50 SEC 160

55 SEC 170

60 SEC 180

> 60SEC naar rato 60”

Basisprijzen

POSITIE TOESLAG

1e positie 25%

2e positie 15%

Voorlaatste positie 10%

Laatste positie 12,5%

Voorkeursposities

POSITIE TOESLAG

Tijdvaksturing Toeslag 15%

Programmasturing
Neem hiervoor contact op 
met jouw contactpersoon

Toeslagen



Marktindex

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

Basisprijzen

PRODUCT INDEX

Kidspakket 100

Kidspakket - zenderkeuze* Op aanvraag

Productindexen

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



Marktindex
Doelgroepindex Kidspakketten

DOELGROEP DOELGROEP INDEX DISNEY CHANNEL DISNEY XD 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.



Billboardpakket

Voor meer informatie, neem contact op met billboarding@adalliance.nl

Met billboarding plaats je jouw product of dienst midden in de 
belevingswereld van kids. Bereik kinderen in de leeftijd 6 – 12 jaar
en lift mee op de populaire hitshows als SpongeBob SquarePants, 
de Thundermans en De Ludwigs. Voor een relatief lage prijs
genereer je snel een groot bereik via TV en online.

Ga je voor kort maar krachtig? 
Denk dan eens aan Billboarding

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. 

• 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”.

mailto:billboarding@adalliance.nl


18 
YouTube kanalen

7,7 miljoen 
Impressies per maand

Bereik Kids online

122.000 
unieke bezoekers per maand

1,5 miljoen 
pageviews per maand

Vraag naar de 
mogelijkheden

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. Voor elk kind is er wat wils: alle favoriete series en leuke spelletjes op de 
Nickelodeon website, de natuurlijk goed bekeken content als The Voice Kids en Dylanhaegens op YouTube en de mogelijkheid om samen te
werken met influencers.



TOESLAGEN INDEX

Capping <5 115

Spotlengte 21-30” 125

Spotlengte >30” Op aanvraag

Targeting Device 125

Targeting Geo 125

PAKKET INSTREAM

Run of Kids €20,25*

* Deze prijzen zijn geldig voor Q1 2021. Voor Het najaar (okt-dec) geldt
er een toeslag van 120.

Bereik Kids online



Mom & Dad
influencers

Jipp HeldoornDaddyhoxWil & TienNienke Plas



Mom & Dad influencers
Wat zijn mom & dad influencers? 
Dit zijn ouders die video content maken over hun gezinsleven voor andere 
moeders en vaders. Denk bijvoorbeeld aan tips voor de beste wagen, 
kledingmerken en leuke dingen om samen met de kids te doen. 

• Wat zijn de mogelijkheden?
Branded content 

• Online video ads Run of Family
• Sponsoren van een product of dienst
• Winactie op social media 
• En nog veel meer… 

• Wat zijn de voordelen?
Een groot online bereik. Ook kunnen samenwerkingen met verschillende 
influencers gecombineerd worden. 

• De kosten voor branded content zijn lager dan op televisie, maar de 
conversie is wel direct meetbaar door een verkooplink of kortingscode te 
gebruiken.

• Nienke Plas: meer algemene vlogger op YouTube en
actief op social media met twee kleine kinderen.  

• Wil & Tien: vloggers op Youtube en actief op social 
media. Twee beste vriendinnen met jonge kids.

• Daddyhox: vlogger op Youtube en actief op 
instagram, ook wel bekend als de man van De 
Huismuts met twee jonge kids

• Jipp Heldoorn: vlogger op youtube en actief op 
instagram met drie jonge kids.

Samenwerken kan o.a. met:



The Masked Singer Eredivisie The Voice Senior LEGO Masters

Bereik ook de ouders
Kids kijken ook steeds vaker, samen met hun ouders, naar programmering op de volwassenzenders. Ze kijken vooral naar groot
entertainment zoals The Masked Singer dat dit najaar weer terug komt, maar er wordt ook veel samen naar eredivisie voetbal gekeken.



KIDSCONTENT
Stap samen met Nickelodeon in op het allernieuwste kidsformat “Wie is de Baas?!”. 

Kids strijden in dit format tijdens spannende spellen tegen hun ouders om hun 
ultieme verlanglijstje te winnen! Winnen de kids? Dan maken ze kans op hun 

favoriete speelgoed, maar winnen de ouders … dan zouden de kids wel eens wat 
huishoudelijke klusjes moeten opknappen. Zaak voor de kids om te winnen dus!

Nickelodeon presenteert dit format in samenwerking met Listi. Dé tool om 
verlanglijstjes samen te stellen en te delen. Voor het format “Wie is de 
Baas?!” kun jij met jouw product instappen om op het verlanglijstje te komen 
en mee te bepalen over de (online) challenges! Door productplacement, 
programmasponsoring en online unboxing content zorg jij voor optimale 
awareness en activatie in oktober en november.

Pakket 1 Pakket 2

On-Air 200 GRP’s

Online

2 pakketten*

• Productintegratie
• Billboarding format
• Billboarding promo’s

300 GRP’s

• Unboxingvideo’s met influencer
• Inclusief combi-billboards

10.000 views per video
Nickelodeon channel

10.000 views per video
Nickelodeon channel

€32.500,- €42.500,-
* Vraag naar de tailor made mogelijkheden.

On Air 8 afleveringen met billboards en productintegratie

Digital Format 9 afleveringen met combi-billboard en integratiemogelijkheden

Periode Oktober en november

Doelgroep Kids

Ga jij mee in “Wie is de Baas?!” 
Neem dan contact op met jouw 
Kids contactpersoon bij Ad Alliance.



Wat kan Ad Alliance 
voor jouw merk 
betekenen?

TV SPOT

BILLBOARDINGBEREIK 
OUDERS

BRANDED 
CONTENT

INFLUENCERS

ONLINE
VIDEO



Esther Cosut (Senior Client Lead): 

esther.cosut@adalliance.nl
+31 (0)6 - 30 48 42 16

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:

mailto:esther.cosut@adalliance.nl

