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Programma highlights



Programma 
highlights
Sinterklaas en 
kerst

Sint & Paul Pakken Uit!

5 december

Zaterdag van 21.30 - 22.30 uur 

Merry Little Christmas

16 en 23 december

Woensdag van 20.30 - 22.00 uur

RTL brengt de ultieme kerstsfeer in huis met een 
nieuw programma: ‘Merry Little Christmas’. Hierin 
bouwen fanatieke kerstdorpbouwers samen met 
miniatuurbouwers aan hun mooiste, beste, meest 
gedetailleerde, maar vooral gezelligste kerstdorp 
van Nederland. De bouwers tonen het uiterste 
van hun kunnen om tot de meest sfeervolle 
kerstdorpen, pleinen en straten te komen. Deze 
eerste editie wordt gepresenteerd door Martijn 
Krabbé. Wie wordt de allerbeste 
kerstdorpenbouwer van Nederland?

LEGO MASTERS 
Kerstspecial

26 december

Vrijdag van 20.00 - 22. 00 uur

Op tweede kerstdag is er een speciale uitzending 
van LEGO MASTERS, waarin 6 BN-er koppels een 
inspirerend bouwwerk gaan bouwen. Elk steentje 
telt!

Ook dit jaren vieren Sinterklaas en Paul de Leeuw 
traditiegetrouw pakjesavond op 5 december bij 
RTL4. Ondanks dat Sint tijdens Corona in de 
risicogroep valt, zal hij zoveel mogelijk cadeaus 
proberen uit te delen. Vanuit de studio en door 
het land, natuurlijk met gepaste anderhalve mijter 
afstand. Sint en Paul zorgen voor een warme 
pakjesavond. Juist nu!

Bekijk promo

https://vimeo.com/470185713/f2938d051b


Programma 
highlights
Oud & Nieuw 
en nieuwjaar

Guido Weijers: De 
Oudejaarsconference

31 december

Donderdag van 20.30 - 22.30 uur

Guido Weijers houdt je een keiharde lachspiegel voor terwijl de wereld in de fik 
staat. En lachen zal je! Weijers roast het nieuws, puur en zonder filter. Hij zaagt 
hoge bomen bij de knieën af en raast dwars door het bizarre 2020. De tijdsgeest 
werd nog nooit zo scherp gevangen in een avond vol ongemakkelijke waarheden, 
gitzwarte humor en intelligente grappen. Het is vijf voor twaalf. Iemand moet 
confronteren. Iemand die makkelijk praten heeft. Daarom staat Weijers op en sluit 
voor de 10e keer het jaar af.

The Masked Singer Oud & Nieuw 
Special

31 december

Donderdag om 22.20 uur 
(met onderbreking door aftelmoment om 00.00 uur)

Op Oudejaarsavond staat er een bijzondere special van kijkcijferhit ‘The Masked
Singer’ op het programma. Vijf nieuwe, feestelijke karakters nemen het die avond 
tegen elkaar op tijdens spetterende solo’s, duetten en groepacts. Gerard Joling & 
Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver doen weer hun uiterste best 
om de identiteit te achterhalen van de BN’ers die schuilgaan achter de maskers. 
De winnaar onthult zich na het knallen van de kurken. 
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Kopen Zonder Kijken

28 december: Fuck de Liefde

BEAU

28 december: 20 Kids and
Counting (hh)

RTL Nieuws & Weer

BEAU (hh)
+

RTL Boulevard (hh)

Het Perfecte Plaatje

29 december: Zwaar Verliefd

BEAU

28 december: 21 Kids and
Counting (hh)

RTL Nieuws & Weer

BEAU (hh)
+

RTL Boulevard (hh)

Bureau 040 + Over Winnaars
16 & 23 december: Merry 

Little Christmas
30 december: Jaaroverzicht

30 december: Richard 
Groenendijk: Om Alles 

BEAU

RTL Nieuws & Weer

BEAU (hh)
+

RTL Boulevard (hh)

I Can See Your Voice

24 december: All You Need Is 
Love

31 december: Guido Weijers 
+ The Masked Singer

BEAU

RTL Nieuws & Weer

BEAU (hh)
+

RTL Boulevard (hh)

The voice of Holland

25 december: All You Need Is 
Love (film)

1 januari: Postcodeloterij: De 
Weg Naar 54,9 Miljoen

BEAU

1 januari: Guido Weijers (hh)

RTL Nieuws & Weer

BEAU (hh)
+

RTL Boulevard (hh)

Oh, Wat Een Jaar!

26 december: LEGO 
MASTERS Kerstspecial

The voice of Holland

25 december: All You Need Is 
Love (film)

1 januari: Postcodeloterij: De 
Weg Naar 54,9 Miljoen

Geubels & De Hollanders

5 december: Sint & Paul 
Pakken Uit!

Theatershows

Het Perfecte Plaatje (hh)

RTL Nieuws & WeerRTL Nieuws & Weer

RTL Boulevard (hh) RTL Boulevard (hh)



Programma 
highlights

Pech Op De Piste

Vanaf 3 december

Elke do van 21.30 - 22.30 uur

Handhavers in Actie

Vanaf 7 december

Elke ma van 21.30 - 22.30 uur

In het programma 'Handhavers In Actie' wordt 
het werk van handhavers op de voet gevolgd in 
onder andere het openbaar vervoer en in 
winkelcentra. Handhavers treden op als mensen 
wetten en regels overtreden. Of het nu gaat om 
overlastsituaties, huftergedrag of 'zwartrijden' in 
het openbaar vervoer, de handhavers komen van 
alles tegen. In welke situaties komen zij terecht, 
welke afwegingen maken zij en hoe gaan ze om 
met agressie? 

Drag S.O.S.

Vanaf 23 december

Elke wo van 21.30 - 22.30 uur

Vijf fantastische drag queens die veel hebben 
overwonnen, reizen nu door het hele land om 
andere te helpen. Want Nederland zit vol met 
mensen die nog steeds niet durven te zijn wie ze 
willen zijn. In elke stad zoeken de queens drie 
bijzondere mensen die eindelijk hun ware gezicht 
willen laten zien en wel wat hulp kunnen 
gebruiken om van zichzelf te leren houden. Ze 
krijgen een indrukwekkende metamorfose als 
drag queen en treden op voor familie en vrienden. 
Als je dat durft, kun je alles aan.

In 'Pech Op De Piste’ volgen presentatoren 
Sander Janson en Jamie Trenité wintersporters 
die in de problemen raken en de teams van 
pisteredders en hulpverleners die alles op alles 
zetten om iedereen in veiligheid te 
brengen. Vanaf het moment dat de melding 
binnenkomt tot en met het ziekenhuis volgen we 
het verhaal van de hulpactie en zien we hoe 
de hulpdiensten ervoor zorgen dat de 
slachtoffers, ondanks de pech, met de juiste zorg 
huiswaarts kunnen keren.
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Borsato’s Budget Bruiloft
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Team Spoedeisende Hulp
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25 december: My Big Fat 
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De Andere Kant Van 
Nederland 2
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De Alarmcentrale: Pech Op 
De Weg

Vanaf 3/12: Pech Op De Piste 

Voor De Rechter (hh)

25 december: My Big Fat 
Gypsy Christmas

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

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

De Dierenkliniek Down Under

Helden Van Hier

De Dierenkliniek Down Under 

Helden Van Hier

Helden Van Hier

Zeeman Confronteert: 
Stalkers (hh)

Vanaf 6/12: 
Pech Op De Piste (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



Programma 
highlights

Films bij RTL 7

Heel december

Wisselend

RTL 7 Darts: WK 2021

Vanaf 12 december

Wisselend

Traditiegetrouw staat RTL 7 vanaf half december 
in het teken van het WK Darts. Vanuit de 
gezelligste darts-huiskamer van Nederland 
brengt de mannenzender van Nederland alle 28 
sessies live bij de kijker thuis. Onder meer 
Michael van Gerwen, Danny Noppert, Jeffrey de 
Zwaan en de nieuwe publiekslieveling Dirk van 
Duijvenbode zullen alles op alles zetten om de 
titel terug naar Nederland te brengen.

UEFA Europa League

3 en 10 december

Do van 18.00 - 00.30 uur

Op 3 en 10 december komen Feyenoord, PSV en 
AZ in actie in de groepsfase van de UEFA Europa 
League. Op de laatste twee speeldagen van het 
jaar gaat het om maximale punten om te kunnen 
overwinteren en zicht te houden op de finale in 
mei 2021. 

Naast de premières van Risen en Ron 
Goossenes, Low Budget Stuntman staan er drie 
trilogieën op de agenda van RTL 7: van 7 t/m 9 
december zijn alle drie de delen van The Hobbit 
te zien. En als dat nog niet genoeg is, ga er dan 
maar lekker voor zitten want op eerste en tweede 
Kerstdag staat RTL 7 in het teken van The Karate 
Kid films en Spider-Man 1 t/m 3.
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The 
Christmas 
Channel
Vanaf zondag 6 december kan het aftellen naar kerst beginnen. 
Elke dag staan er bij RTL 8 minimaal 2 romantische kerstfilms 
op het menu. Steek de lampjes maar aan en plof met een 
dekentje op de bank want de meest romantische tijd van het 
jaar vier je samen met RTL 8, The Christmas Channel.



Programma highlights van onze themazenders



Programma 
highlights
Sport

Wintersport

December

Wisselend

Formule 1

3 t/m 20 december

Wisselend

De Formule 1 rijders blijven voor een tweede 
raceweekend in Bahrein. Na het vertrouwde 
Bahrain International Circuit is het nu de beurt 
aan de oval varian: de GP van Sakhir op 6 
december. De baan bestaat dan vooral uit 4 lange 
rechte stukken met enkele bochten. Vervolgens 
reizen de coureurs op 13 december af naar de 
laatste race van 2020 in Abu Dhabi.

Eredivisie

Ieder weekend

Wisselend

De Eredivisie eindigt in december een bewogen 
kalenderjaar. Wie sluit het jaar af als koploper? 
Het wordt bepaald in de laatste vier speelrondes 
van 2020.

Het wintersport seizoen gaat verder in december 
bij Eurosport. Kijk onder andere naar de 
kampioenschappen Biatlon, Noordse Combinatie, 
Langlaufen, Freestyle Skiën, Schansspringen, 
Alpineskiën en Snowboarden.



Programma 
highlights
Feestdagen

Rudolph’s Feestdagen

Vanaf 7 december

Elke werkdag om 15.00 uur

Buddy vs. Christmas

Vanaf 13 december

Elke zondag om 19.00 uur 

Als er iemand is die van uitdagingen houdt, dan is 
het wel Buddy Valastro. Maar nu gaat Buddy nog 
een stapje verder en neemt hij het op tegen 
kunstenaars in een hele andere tak van sport. 
Artiesten uit andere disciplines maken de 
mooiste creaties rond het thema kerst en Buddy 
zet daar een spectaculaire taartversie tegenover. 
Het is cake versus mixed media art, oftewel de 
kunsten tegen de keuken. Kan Buddy genoeg 
creativiteit stoppen in zijn taarten om deze 
toppers te verslaan?

Gold Christmas

Vanaf 24 december

Wisselend

Van donderdag 24 december t/m zondag 27 
december kun je bij Discovery genieten van 
verschillende shows die je warm houden tijdens 
de feestdagen. Ga goed het nieuwe jaar in met 
Toy Hunter S3, Gold Rush: White Water S4, 
Rockets Around The Christmas Tree S1, Salvage
Hunters: The Restorers S3, Dynamo Beyond 
Belief S1 en Gold Rush S11.

Rudolph van Veen en de Feestdagen? Een betere 
combinatie is nauwelijks denkbaar! In de mooiste 
tijd van het jaar staat Rudolph klaar in de keuken 
om je te helpen met de lekkerste gerechten, die 
van jouw feestdagen, fantastische feestdagen 
maken. Van kerstdiner tot oud & nieuw borrel... 
het wordt gegarandeerd een succes met de 
inspiratie, tips en trucs van Rudolph.



Programma 
highlights
Cultuur &
Entertainment

The Handmaid’s Tale
S3

Vanaf 28 december

Elke ma om 21.00 uur 

Awkwafina is Nora 
From Queens S1

Vanaf 30 november

Elke ma om 20.30 uur

Awkwafina (bekend van o.a. Crazy Rich Asians) 
speelt Nora Lin in deze nieuwe serie gebaseerd 
op haar real-life in Queens, NY. Samen met haar 
neef opgevoed door haar vader en oma, leunt 
Nora op haar familie terwijl ze op jonge leeftijd de 
buitenwijk van New York City ontdekt.

Eerste Hulp Bij Tattoo 
Disasters S2

Vanaf 20 november

Elke vrij om 19.30 uur

In Eerste Hulp bij Tattoo Disasters laten we zien 
dat van ieder stukje schaamtelijke inkt een echt 
kunstwerk te maken is. Dennis en Bella 
begeleiden wekelijks de persoonlijke verhalen 
samen met drie gerenommeerde tattoo experts 
Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel. Naast 
deze tattoobezitters zoeken Dennis of Bella in 
seizoen 2 iedere week een BN’er op die hen 
vertelt over hun tattoomissers en tattoos waar zij 
enorm spijt van hebben gekregen. 

In de grauwe dystopie Gilead zijn bijna alle 
vrouwen onvruchtbaar geworden. In het derde 
seizoen probeert June (Elisabeth Moss), één van 
de laatste vrouwen die nog wel kinderen kan 
krijgen, een revolutie in te luiden. Ze begint aan 
een gevaarlijke missie die onverwachte 
consequenties heeft.

Bekijk promo

https://vimeo.com/470219113/f6872e8a66


Programma 
highlights
Kids

Rapunzels Wilde 
Avonturen

20 december

Zondag om 15.00 uur

Familie en feestdagen 
bij Nickelodeon

30 november t/m 1 januari

Elke werkdag om 15.00 uur

In de maand december gaat Nickelodeon films 
en series uitzenden met het thema familie en 
feestdagen! Elke dag vanaf 15:00 afleveringen 
van onder andere ‘The Boss Baby’, ‘Alvinnn!!! en 
de Chipmunks’ en ‘de Casagrandes’. Daarnaast 
zijn er weekendmarathons. Op 12 december: 
‘Barbie Dream House Adventures’, 13 december: 
‘De Ludwigs’, 19 december: ‘De Thundermans’, 20 
december: ‘Huize Herrie’, 26 december: Kerstmis 
- animatie, 27 december: Kerstmis – live action.

Tijd voor Avontuur: 
Verre Landen

5 december

Zaterdag om 08.10 uur

Biemo is onderweg naar Mars wanneer een 
schattig buitenaards wezentje, Olijf, zijn 
ruimteschip uit koers brengt en hij op een 
geheimzinnig ruimtestation belandt. Biemo merkt 
dat het station in gevaar is en benoemd zichzelf 
tot sheriff. Daarnaast neem hij Y5, een 
nieuwsgierig konijn, in dienst om de boel te 
redden. Zal de samenwerking overwinnen of 
zullen de machthebbers de goede daden van het 
aandoenlijke duo dwarsbomen?

Nadat Rapunzel haar lange blonde haren weer 
terug groeide en het onmogelijk was om het te 
knippen of te verbergen, moest Rapunzel leren 
om weer om te gaan met haar haren en besloot 
ze op avontuur te gaan buiten Corona. Na 
maanden onderweg te zijn geweest, keert 
Rapunzel terug naar Corona waar zij de rol van 
tijdelijke koningin op zich neemt. Ze zal het 
moeten opnemen tegen Cassandra, haar 
voormalig vriendin die zich tegen haar heeft 
gekeerd. 



Commercieel aanbod & In the spotlight



Omarm het 
kerstgevoel:

piek op RTL 4!
Campagne RTL 4 Kerst Promo

Billboard 5 sec. exclusief

Contentprijs 611

Start datum 10 december 2020

Eind datum 26 december 2020

Doelgroep Boodschappers 25-54 jaar

Zender RTL 4

Time slot 3x daytime, 3x prime time (indicatie)

GRP’s 122

Investering € 40.647,50

Exclusief
Billboard

pakket!

Bekijk voorbeeld

Interesse en/of vragen? Neem contact op met:

billboardingsales@adalliance.nl

https://vimeo.com/453261030/796b8dbf2f
mailto:billboardingsales@adalliance.nl


Periode

Titels

Billboards

7 t/m 31 december 2020

Divers met veel kerst premières

5 sec, flip billboards                                                                                              

RTL 8:                                                                          
The Christmas Channel
Dit jaar is RTL 8 omgedoopt tot The Christmas Channel van Nederland. Van 7 t/m 
31 december staan er elke avond twee heerlijke hartverwarmende kerstfilms op het 
menu. De dagen voor Kerst zijn nog nooit zo gezellig geweest!

Kerstfilms & promo’s billboard pakket

Doelgroep

Titels

Kerstfilms vroeg

Kerstfilms laat

V 35 - 59 jaar

Divers met veel kerst premières

155 GRP’s per week

125 GR’P’s per week

Kerstfilms vroeg & promo’s / Kerstfilms laat & promo’s pakket

Tarief vroeg

Tarief laat

€22.000 (o.b.v. content minimum €611)

€17.500 (o.b.v. content minimum €611)

Interesse en/of vragen? Neem contact op met: billboardingsales@adalliance.nl

mailto:billboardingsales@adalliance.nl


Dagelijks ontvangen RTL Weer en Buienradar prachtige weerfoto’s. En 

ook dit jaar zetten we de mooiste weerfoto’s in het zonnetje tijdens de 

verkiezing van Weerfoto van het Jaar 2020.                                                 

Tussen Kerst en Oud & Nieuw krijgt het publiek de kans om te stemmen 

op hun favoriete weerfoto en de winnaar wordt bekend gemaakt in het 

RTL Weer op 31 december 2020 en ontvangt de officiële Weerfoto van 

het Jaar Award 2020.                                                                                                

De verkiezing wordt ondersteund door een crossmediale campagne 

waarin volop ruimte is voor een officiële partner van de Weerfoto van het 

Jaar 2020 verkiezing d.m.v. het volgende partnerpakket: 

Peter Markus Client Lead Buienradar & RTL Weer  

E-mail: peter.markus@adalliance.nl

* exclusieve billboarding (5 sec) van alle RTL Weer Daytime uitzendingen bij RTL 4  tussen 6.00 uur tot 16.00 uur

Verkiezing Weerfoto van het Jaar 2020 (periode 28 t/m 31 december 2020)

Platform: Toelichting: Aantal:

1. Televisie Billboard partner bij RTL Weer Daytime * 20 GRP’s (25-54)

2. Televisie Promo Website v.h. Jaar + billboard partner 50 GRP’s (25-54)

3. Website 100% exclusiviteit voor de partner op de Weerfoto van 
het Jaar 2020 verkiezingswebsite 28-12-’20 t/m 31-1-’21

3. Website & app Display Campagne incl. partnervermelding op 
Buienradar ter promotie van Weerfoto v.h. Jaar 1.000.000 impressies

4. App In-app push campagne Buienradar app incl. 
partnervermelding 100.000 impressies

5. Social Media 4 x branded post op Facebook, Twitter en Instagram 
incl. partnervermelding 20.000 bereik per post

Kosten: € 40.000,- (ex. BTW maar inclusief productiekosten BB, display & posts)

mailto:peter.markus@adalliance.nl


22
Fotografie: Ester Gebuis

Periode

Billboards 

Zender

Doelgroep

Week 53

5 sec, flip billboards

RTL 4

Boodschappers 25-54 jaar

60

€13.303 per week 

(o.b.v. content minimum €611))

GRP’s per week

Tarief 

Periode

Titels

Billboards 

Zender

Doelgroep

Week 49 t/m 53

TBA

5 sec, flip billboards

RTL 4

Boodschappers 25-54 jaar

50

€13.037 per week 

(o.b.v. content minimum €611)

GRP’s per week

Tarief

RTL 4 Cabaret & Promo’s billboard pakket RTL 4 Richard Groenendijk billboard pakket: Theatershow & promo’s

Lachen op                                                                      
RTL 4 met                                                              
de allerleukste                                       
theatershows

Interesse en/of vragen? Neem contact op met: billboardingsales@adalliance.nl

mailto:billboardingsales@adalliance.nl


Project Glimlach

Kika en RTL slaan de handen en komen in 2021 met een hele bijzondere inzamelingsactie. Gedurende 1 
week gaan we via de verschillende RTL programmering, aandacht vragen voor Kika. Met speciale content 
gaan we zorgen voor een Glimlach op het gezicht van de kijker. Het wordt een van de grootste acties bij 

RTL ooit!

Wanneer: 2 april 2021 (Goede Vrijdag)

Waar: RTL 4

Waarom: Om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de bouw van de 5e verdieping van het Prinses 
Máxima Centrum. Door het vergroten van het speciale kinderziekenhuis, vergroten we ook de stap 

richting het ultieme doel: Ieder kind met kanker genezen. 

Hoe kan jij helpen? 

Verschillende bedrijven (groot of klein) kunnen meedoen en eigen acties initiëren. We zijn op zoek naar 
partners die dit project willen omarmen. 

Programma informatie

Bekijk promo

Meer weten? Neem contact op met jouw Agency of Client Lead

https://vimeo.com/465434639/649760b843


Haak in op 
kerst met 
ons netwerk

Gourmet Kennis Het Digitale Kerstdiner
Eet je mee met het digitale kerstdiner? Deze kerst is 
alles toch een beetje anders. We moeten afstand 
houden. Veel opa’s en oma’s zitten (alleen) thuis en 
veel mensen met een verhoogd risico ook. Kortom: 
het kerstdiner kan wel wat gezelligheid gebruiken. 
Om het toch een beetje feestelijk te maken 
organiseert RTL (XL) een online event ‘Het Digitale 
Kerstdiner’. Samen, en onder leiding van de beste 
kerst-sterrenchefs, ga je tijdens kerstavond live een 
kerstdiner koken. Tussen het koken door geniet je 
van eigen creaties én live optredens van bekende 
artiesten. Het kerstdiner is nog nooit zo social
geweest.

Het Kerstkookboek 
Van Heel Nederland
Het kerstdiner kent zijn klassiekers. Iedere 
Nederlander heeft hier weer zijn eigen recept. 
Vaak zijn dit oude familierecepten die worden 
doorgegeven van generatie op generatie. Eigenlijk 
zonde dat zo’n recept niet gedeeld wordt met de 
rest van Nederland, tot nu toe.. Want samen met 
heel Nederland maken wij het kerst kookboek van 
heel Nederland. Een Fansquare (fan marketing) 
campagne die ons kleine kikkerlandje verbindt uit 
liefde voor lekker eten.

In veel huishoudens is gourmetten met kerst 
vaste prik. Gourmetten lijkt natuurlijk heel simpel, 
en is het misschien ook wel. Maar Nederland 
weet nog niet eens de helft van wat er mogelijk is 
met gourmetten! Wat kan veel makkelijker? En 
wat zijn de grootst gemaakte fouten? Hugo 
Kennis gaat met zijn top notch gourmet kennis 
ons alle tips geven. Hij is een autoriteit als het 
gaat om koken en is de perfecte persoon om 
Nederland te inspireren met kerst gourmet tips & 
tricks. Hugo is ontzettend sympathiek en heeft 
veel humor. Daardoor wordt iedere aflevering 
gegarandeerd een feestje.

Om te laten zien wat er op 
digitaal vlak (en meer) 
mogelijk is met de 
influencers en bekende 
gezichten in ons netwerk, 
hebben we een aantal leuke 
kerstconcepten bedacht voor 
branded content. Laat je 
inspireren! 

Interesse in een voorstel op maat? Neem contact op met jouw vaste contactpersoon of mail naar briefing@adalliance.nl

mailto:briefing@adalliance.nl


Mogelijk-
heden voor 
content

De Digitale Kerstmarkt
Menig Nederlander bezoekt ieder jaar weer een gezellige, knusse kerstmarkt. 
Omdat we dit jaar beperkt zijn in onze reisbewegingen zal dit toch een beetje 
anders gaan. Met ‘de digitale kerstmarkt’ gaat Nienke Plas de kleine maar 
fijne kerst extra gezellig maken. In dit format gaat ze iedere dag langs bij een 
ander (digitaal) kerstkraampje om de tofste items en beste tips & tricks te 
delen. Denk aan het gluhweinkraampje van Lekker & Simpel, de 
kerstballenkraam van Fred van Leer en de kerstfashionkraam van Nikkie
Plessen.

Versiertips
Deze kerst wordt extra bijzonder, daarom wil men dit jaar hier ook extra 
aandacht aan besteden! Maar hoe zorgen we ervoor dat ons huis er piekfijn 
uitziet? De mooiste mannen van Nederland gaan ons voorzien van de 
beste ‘versiertips’. Ze laten zien hoe we deze kerst écht groots kunnen 
uitpakken. Wat zijn de trendkleuren van deze kerst? Hoe zorg je voor extra 
glimmende ballen? En hoe komt je kerstboom tot zijn hoogtepunt? De tips 
zijn een tikkeltje brutaal met veel humor, maar uiteraard ook heel trendy en 
van nu. Content waar de harten van vele vrouwen sneller van gaan kloppen.

• Branded video

• Branded article

• Social post

• Fan marketing 

• Branded podcast

Interesse in een voorstel op maat? Neem contact op met jouw vaste contactpersoon of mail naar briefing@adalliance.nl

mailto:briefing@adalliance.nl


v

Onderzoek

“Ik kijk meestal online op verschillende 

sites en blogs, vooral omdat deze 

makkelijker terug te zien zijn dan filmpjes 

waar je telkens moet terugspoelen”

“Uit Pauline’s Keuken, Fish Tales, Delicious

magazine, Food & Friends, Leuke Recepten, 

Cooking with Mario (instagram), 15 gram, 

Desserts & meer, libelle lekker”

Populaire kerstgerechten:

(Wild) vlees, stoofpeertjes met rollade, 

zalm, kalkoen en gourmet.

“Ik kijk vooral wat er in de winkel 

lekker uitziet en bedenk daar iets 

mee.”

Het knus alleen met directe familie 

vieren, als iets door corona duidelijk is 

geworden is het het belang van je gezin

Wij vroegen RTL kijkers 
naar hun plannen voor 
het kerstdiner dit jaar

• Driekwart verheugt zich op het kerstdiner.

• Bijna 80% verwacht dat corona grote invloed gaat hebben op de kerst dit jaar.

• 21% van de ondervraagden wil Kerst uitspreiden over meerdere dagen, zodat je toch iedereen kunt zien - indien 
de corona-maatregelen dan nog van kracht zijn.

• De meerderheid van de ondervraagden geeft niet meer dan 150 euro uit aan het kerstdiner.

• 62% besteedt minstens 1,5 uur in de keuken om het kerstdiner te maken.

• 59% vindt het gemakkelijk om inspiratie voor het kerstdiner op te doen.

• Driekwart vindt het leuk om producten te kopen die alleen met kerst verkrijgbaar zijn in de supermarkt.

• De top 5 inspiratiebronnen voor het kerstdiner zijn; Google (zoekmachine), magazine van een supermarkt, een 
kookboek, een recept van vrienden/familie en een tv-programma.

• Iets meer dan de helft van de ondervraagden houdt van snelle recepten, 44% van uitgebreide recepten. 

• Iets meer dan de helft van de ondervraagden gebruikt vertrouwde recepten, 48% gebruikt een nieuw recept

• Bij 61% van de ondervraagden bestaat het kerstdiner uit een gangendiner. 39% kookt aan tafel 
(gourmet/fondue)

• Ruim de helft viert kerst het liefste thuis. 39% viert het bij iemand thuis. Maar 6% heeft het kerstdiner in een 
restaurant.

• 68% vindt dat calorieën geen rol spelen met Kerst.

Vragen over het onderzoek? Neem contact op met: Marketing.Research.B2B@adalliance.nl

mailto:Marketing.Research.B2B@adalliance.nl



