
Wil jij met jouw merk foodlovers bereiken? Door ons brede 
aanbod op verschillende zenders en platformen kunnen 
wij je daarbij helpen. Wij bieden content voor iedereen 
met een passie voor eten en drinken. Ad Alliance 
biedt meerwaarde aan je merkstrategie op al 
onze kanalen. Van complete creatieve 
crossmediale content campagnes tot aan 
social, display en video inzet. Laat je 
inspireren door onderstaande 
mogelijkheden en ontdek wat het 
beste bij jou past. 



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.

90%
van het Boodschapper-

segment is een 
Ad Alliance kijker

Toename
in spontante merk-

bekendheid

36%
interesse om informatie op te 

zoeken door de sponsoring

41%
Bij

van de kijkers van de 
sponsoring is beeld van het
merk positiever geworden

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

Participeer in één van de 
vele mooie formats



Karsu's Turkse 
Keuken

Vanaf 9 augustus

Elke werkdag | 17.00 uur

In het nieuwe programma Karsu's Turkse 
Keuken kookt de jonge en getalenteerde 
internationale artiest makkelijke en bijzondere 
gerechten uit haar eigen regio in Turkije voor 
haar vrienden, familie en voor ons.

.

BBQ Street

Vanaf 26 april hele zomer

Elke werkdag | 17.30 uur

BBQ Street wordt o.a. gepresenteerd door 
voormalig wereldkampioen BBQ Jord
Althuizen. Jord, Ralph de Kok, Peter de Clercq 
& Harm Jan Bloem. Deze koks laten je elke 
dag zien hoe jij thuis ook de lekkerste 
gerechten kunt bereiden met een barbecue. Of 
het nu gas, elektrisch of met houtskool is, de 
mooiste en lekkerste gerechten worden 
gepresenteerd. 

Programma 
highlights



10 JAAR
24Kitchen staat de hele maand oktober in het teken van 10-jarig 
jubileum. Met activiteiten als marathons van de meest populaire 
programma’s van de afgelopen 10 jaar, verschillende winacties, 
een (live) event en nog veel meer...

De kick off start met een verrassend jubileumprogramma: ‘De 
Grootste Kookclub van Nederland’. Hierin wordt iedere week door 
twee nieuwe 24Kitchen chefs gekookt. Via livestreams staan de 
chefs direct in contact met verschillende keukens in het land waar 
24Kitchen kijkers en bekende Nederlanders mee koken. De 
recepten die ze bereiden, zijn allemaal 24Kitchen-classics, maar 
krijgen van de chefs hun eigen twist.

Aan het jubileumprogramma worden max. 3 partners gekoppeld. Afhankelijk van partners’ product of 
dienst (en de specifieke doelstellingen) wordt het voorstel verder aangescherpt.

Partnershipmogelijkheden:
• In program integratie 
• Claim van partnership d.m.v. billboarding en promo’s
• Opzetten van activatie met partners’ product of dienst
• Zichtbaarheid via 24Kitchen digital assets (website, 

recepten, social media)
• Gebruik (beeld)merk 24Kitchen in eigen communicatie en op 

owned channels
• Tailor Made concepten zijn uiteraard ook mogelijk, zoals een 

24Kitchen Foodbox

Interesse?
Neem contact op met jouw 

client lead of mail naar: 
clientlead@adalliance.nl

De Grootste Kookclub van Nederland

mailto:clientlead@adlliance.nl


Bereik Online Bereik TV Bereik Social

Bezoekers website

1.800.000
Nieuwsbrief abonnees

87.000
Gem. open rate 15%

Video starts

926.000
Gem. tijd sitebezoek

2:25 min

TV kijkers per maand

>3.520.000

51% 49%

40.100
Instagram post

11.000
Instagram story

55.200
Facebook post

TV data periode: 18M7-19M6



Ook in 2021 steekt Buienradar de BBQradar weer aan. Want de BBQradar laat je precies zien 

waar het lekker barbecueweer is of wordt: overal en altijd weer! 

BBQradar (www.bbqradar.nl)  is vast onderdeel van de beste & populairste weerwebsite van 

Nederland: Buienradar. En de BBQradar zit ook in de populaire Buienradar app, die in 2020 is 

verkozen tot Populairste App van Nederland! 

Daarmee profiteert de BBQradar in de zomermaanden van het grote, kwalitatieve en relevante  

online bereik van het weerplatform van Buienradar.

Op de BBQradar kan je precies zien wat het BBQ-weer bij jou in de buurt wordt tot wel 5 dagen 

vooruit. En in de Buienradar-app kan je een speciale BBQ-melding aanzetten die je ‘s  morgens 

al waarschuwt dat het ‘s avonds tijd is om de barbecue aan te steken.

Kortom, de BBQradar is er voor alle burgers! 

Claim het BBQ-seizoen 
met de BBQradar!

http://www.bbqradar.nl/


4. Nieuw: BBQ-targeting

Aanbieding BBQradar pakket 2021: € 50.000,- (ex. BTW, incl. productiekosten)

Het BBQradar pakket
BBQradar is er niet alleen voor alle burgers, maar ook voor alle adverteerders. We bieden adverteerders namelijk de mogelijkheid om exclusief partner te worden van de 
BBQradar. Wij verbinden uw merk of product graag aan BBQradar d.m.v. het onderstaande BBQradar-pakket op het grote RTL & Buienradar-netwerk:

3. Social Media

1. Televisie 2. Exclusiviteit BBQradar

We zenden een speciale BBQradar-
promo uit op de Tv-zenders van RTL. 
Deze promo wordt direct gevolgd door 
een billboard van de BBQradar-partner: 
”BBQradar wordt mede mogelijk 
gemaakt door BBQradar Partner”. 

We garanderen in 4 weken tijd 200 
GRP’s (in 25-54) op de RTL Zenders.

Via de populaire Social Media kanalen van 
Buienradar organiseren we samen met de 
BBQradar-partner een speciale BBQradar 
Winactie: doe mee & win!

We plaatsen 4 posts op Buienradar Facebook 
(>200.000 volgers), Instagram (> 65.000 
volgers) en Twitter (> 900.000 volgers).

Claim de BBQradar online! We bieden de 
BBQradar-partner namelijk 100% 

exclusiviteit op het BBQradar-platform, 
zowel op de website als in de app.   

4 weken lang exclusiviteit op alle banner-
posities rondom de BBQradar, zowel op 

de website als in de app.

Op de website & app van Buienradar tonen we 
een zgn. Roadblock (= alleen banners van de 

BBQradar-partner) op het moment dat het lekker 
BBQ-weer is: BBQ-targeting noemen we dat!

We garanderen in 4 weken 500.000 
Roadblock  impressies o.b.v. unieke BBQ-
targeting op de Buienradar website & app. 

Klik hieronder voor BBQradar promo:

https://youtu.be/d41LIay0hBQ


Dat wordt smullen met 
het Billboard Koken Umfeld
pakket

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

Met billboarding plaats je jouw product of dienst midden in de 
belevingswereld van de food liefhebber. Zo profiteer je van de band met 
de kijker, het umfeld en de populariteit van de vele programma’s en 
uiteraard het food-lifestyle merk van Nederland 24Kitchen. Voor een 
relatief lage prijs genereer je snel een groot bereik via TV en online.

B I L L B O A R D I N G

Ga je voor kort maar krachtig? 
Denk dan eens aan Billboarding Pakket Koken Umfeld Weekpakket

Periode Juni-juli-augustus 

Dag en tijdstip Maandag t/m zondag All Day

GRP’s 50 GRP’s per week op RTL 4, 5, TLC, National Geographic en 24Kitchen

Doelgroep BDS 25-54 jaar

Billboard 5 sec flip, positie ntb

Investering €11.500,-

mailto:billboarding@adalliance.nl




Pakket 1

2 tot 4 blogposts incl. 
doorplaatsing op IG-stories

of
4 tot 6 IGposts incl. doorplaatsing

op IG-stories

€10.000,-

Pakket 2

5 tot 9 blogposts incl. 
doorplaatsing op IG-stories

of
9 tot 13 IGposts incl. doorplaasting

op IG stories

€20.000,-

Pakket 3

11 tot 20 blogposts incl. 
doorplaatsing op IG-stories

of
19 tot 28 IGposts incl. 

doorplaatsing op IG stories

€40.000,-

Wil je storytelling rondom je merk, veel aandacht op de 
digitale platformen, waarbij het maken van recepten of een 
achtergrond van een product centraal staat? 

SUMMER DEAL

INFLUENCER DEAL



Leonie ter Veld Lekker eten met Linda Laura’s Bakery

Uit de keuken van Fatima Lekker & Simpel Leuke Recepten Oh My Foodness

Rutger Bakt Fransesca Kookt Brenda Kookt Oorlog in de Keuken

Eigen Huis & Tuin 
Lekker Leven De Hippe Vegetariër Voedzaam en Snel Liefde voor lekkers

Rudolph’s Bakery

Food & Health

Volgers op Instagram
1.013.000

Volgers op Facebook
1.313.00014

YouTube kanalen

Nr1 Food bereik 
van Nederland

Hoge 
selectiviteit op 

doelgroep: 
hoogopgeleide 
vrouwen 20-34

6%

28%

33%

21%

12%

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

Een greep uit ons aanbod

SUMMER DEAL



IGPosts & BlogpostsSUMMER DEAL



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 Food. 

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. 

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

O N L I N E



Door het koppelen van je merk aan de juiste makers en doelgroep weten we de 
‘sweet spot’ van content marketing te vinden. Dit is de plek waar 
marketingdoelstellingen worden behaald. Ad Alliance maakt digital advertising 
persoonlijk door het merk aan de juiste makers en doelgroep te koppelen. Ons 
digitale netwerk bestaat uit een zeer breed aanbod van influencers en websites in 
het foodsegment. 

Met een selectie grote Nederlandse influencers, blogs en communities hebben we 
een exclusieve samenwerking. De content mogelijkheden variëren van sponsered 
stories- en video’s tot social only posts en van fan marketing tot podcast 
advertising. Distributie van content is ook mogelijk. Daarnaast bieden we op dit 
netwerk zowel bestaande als eigen impactvolle display formaten aan.

D I G I T A L  B R A N D E D C O N T E N T  

Vind de sweet spot met 
digital branded content

Benieuwd naar de mogelijkheden?



Leonie ter Veld Lekker eten met Linda Laura’s Bakery

Uit de keuken van Fatima Lekker & Simpel Leuke Recepten Oh My Foodness

Rutger Bakt Fransesca Kookt Brenda Kookt KeukenLiefde

Optima Vita De Hippe Vegetariër Voedzaam en Snel Liefde voor lekkers

Jenny Alvares

Food & Health

Volgers op Instagram
1.013.000

Volgers op Facebook
1.313.00014

YouTube kanalen

Nr1 Food bereik 
van Nederland

Hoge 
selectiviteit op 

doelgroep: 
hoogopgeleide 
vrouwen 20-34

6%

28%

33%

21%

12%

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

Een greep uit ons aanbod

D I G I T A L  B R A N D E D C O N T E N T



Add… a little fanmarketing! 

• Publishers roepen hun fans op om actief onderdeel te worden van een campagne. 

• Fans maken user generated content voor op hun social kanalen met jouw product. 
Deze content mag vrij gebruikt worden op de owned kanalen van het merk. 

• Laat fans jouw product waarderen vanuit een testpanel of het creëren van reviews 
over jouw product op sites zoals Bol.com of Coolblue.nl. 

Publishers roepen fans 
op mee te doen een 
product te testen

NEW

We selecteren de 
passende fans en 
sturen een pakketje

De fans creëren 
unieke content en
delen dit op social 

De beste content 
maken we schaalbaar 
via de social native

93%
van de consumenten vindt

user generated content 
belangrijk om een goede 

aankoopbeslissing 
te maken.

88%
van de consumenten

vertrouwt online reviews 
in dezelfde mate als 

persoonlijke face-to-face 
aanbevelingen

90%
van de consumenten zijn 
meer geneigd een merk te 

vertrouwen en iets van 
hen te kopen als het is 

aangeraden door 
een bekende

F A N M A R K E T I N G

Op zoek naar fans van jouw merk?



Het juiste 
online recept?

Online kan jouw boodschap gericht worden ingezet binnen 
onze verschillende platformen. We bieden hierin 
verschillende high impact display formaten, die zeer 
geschikt zijn voor food gerelateerde campagne met een 
hogere CTR dan reguliere IAB formaten.

O N L I N E  D I S P L A Y



D I S P L A Y

Autonative Transformer Contentwidget



Joyce Gosens (Sr. Client lead Business Development): 

joyce.gosens@adalliance.nl
+31 (0)6-57501719

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:lars.schmittmann@adalliance.nl

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Claim het BBQ-seizoen met de BBQradar!
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Food & Health
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Food & Health
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19

