Hét online branded content platform voor uw bedrijf

DOEL VAN HET FORMAT
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HET FORMAT EN UW
EXPOSURE DAARIN
“De Kaders” is een studio-format. Iedere
aflevering heeft een duur van omstreeks
3-5 minuten. Opnames voor 'De Kaders'
vinden plaats In de studio van
SHH Productions in het prestigieuze 'De
Rotterdam' op de Kop van Zuid. In een
sfeervolle, zakelijke setting nemen
presentator en expert plaats voor een
afgestemd gesprek over uw vakgebied,
uw expertise en visie.
‘ Op deze wijze koppelen wij het centrale onderwerp
van de afleveringen aan een partij die voor de kijker
oplossing biedt: uw bedrijf. ’

Het onderwerp wordt extra kracht bijgezet
middels sfeerafbeeldingen en info-graphics
in decor en op beeld. Uw bedrijf wordt
verbaal en door middel van titels
geïntroduceerd bij de kijker.
Elke aflevering sluit af met een billboard
met daarop een fullscreen logo en URL van
de adverteerder. Op deze wijze koppelen
wij het centrale onderwerp van de
afleveringen aan een partij die voor de
kijker oplossing biedt: uw bedrijf.
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DISTRIBUTIE EN DOELGROEP
Distributie van “De Kaders” wordt uitgevoerd door De Ondernemer,
dé zakelijke uitgave van De Persgroep Nederland B.V. Andere
bekende titels van deze perscombinatie zijn onder meer het
Algemeen Dagblad, Trouw, de Volkskrant en tal van regionale

HET PRODUCTIEPROCES

dagbladen. De Persgroep Nederland B.V. is dé grootste
uitgeverscombinatie van Nederland.

Onderwerpen in het format hebben altijd betrekking op kansen op het
gebied van financiën, mensen/HR, marketing of technologie. Dit zijn
populaire onderwerpen voor ondernemers. De redactie legt
contact met de adverteerder en bepaalt met haar de insteek voor de
afleveringen. Daarin worden de belangen van de kijker (doelgroep) en
adverteerder in het juiste evenwicht geplaatst. Er wordt door de redactie
research gepleegd. Zij bereidt de gesprekken inhoudelijk voor. Al deze
informatie komt samen in scripts die ter review worden voorgelegd voor
opname. Op deze manier waarborgen we samen de juiste inhoud. Opnames vinden in overleg plaats.
We nemen 5 afleveringen (1 serie) per dag op. U zult zich omgeven voelen

De Ondernemer is er zowel online, in printversie (elke dinsdag in o.a.
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PROMOTIE, BEREIK EN TARIEF
Afleveringen van “De Kaders” worden actief onder de aandacht van de
doelgroep gebracht. Binnen het standaard bereik pakket voor “De Kaders”
creëren wij de volgende exposure voor de afleveringen:

WWW.DEONDERNEMER.NL

GEBRUIK VAN DE CONTENT DOOR ADVERTEERDER

Per maand verwelkomt www.deondermer.nl een half miljoen bezoekers. Er is

Afleveringen van “De Kaders” blijven minstens 2 jaar beschikbaar op De

ingezet op stevige groei voor 2018-2019. Op www.deondernemer.nl wordt

Ondernemer. De afleveringen worden op het Youtube-kanaal van

een specifieke dossier-pagina gecreëerd waarop de vijf uitzendingen

De Ondernemer geplaats zodat deze video’s eenvoudig te integreren en te

in-article worden geplaatst. De video’s worden met een korte SEO-tekst omlijst

delen zijn door adverteerders. Denk hierbij aan het inzetten op sociale media,

voor optimale vindbaarheid. Het onderwerp van de uitzending, de naam van

als onderdeel van een nieuwsbrief of als attachment bij een offerte.

de adverteerder en diens URL worden hierbij bij de video vermeld voor
organisch bereik en voor directe conversiekansen.
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DIGITAAL AANJAAGPAKKET

Wij promoten de vijf afleveringen actief onder zakelijke kijkers. Dit doen wij
door middel van het inzetten van 3 krachtige middelen:

975.000

IMPRESSIES VAN BANNERS
1.

Banners en korte branded content artikelen op de digitale uitgaven van

De Persgroep in 2 regionale edities naar keuze. Deze publicaties worden door
middel van beschikbare data uitgeserveerd bij de zakelijke doelgroep.
Er wordt ingezet op een totaal bereik van 975.000 impressies voor een serie
van 5 afleveringen op zowel mobile als desktop. Per artikel worden er 3

500.000

UNIEKE BEZOEKERS PER MAAND
3.

Publicatie van 5 afleveringen via sociale media kanalen van “De Ondernemer”.

Deze kanalen worden door tienduizenden ondernemers actief gevolgd. Voor deze
kanalen maken we per aflevering een ‘teaser’ die uitnodigt om de gehele aflevering
te bekijken.

verschillende banners gemaakt in 3 verschillende formaten. Gedurende de
campagne wordt o.b.v. A/B/C tests de beste variant gekozen en
uitgeserveerd. Na afloop ontvangt u een rapport met de statistieken van de
betreffende campagne.

Bovenstaande frequenties en volumes zijn de waarden die zijn inbegrepen in
een standaard exposurepakket. Dit pakket kost eenmalig €12.500,- exclusief
BTW (introductie tarief). Dit behelst de content productie, plaatsing en het digi-

90.000

NIEUWSBRIEF ABONNEES

2.

taal aanjagen.
Een light-variant hiervan kost €9.500,- exclusief BTW. Wij maken dan ook 5 afleveringen. Die worden echter digitaal aangejaagd door middel van 469.000
impressies van banners, te verdelen over maximaal 3 afleveringen. 2 afleveringen zullen dan via de nieuwsbrief worden verspreid. Inclusief social media.

Promotie (gespreid) van 5 afleveringen in de reguliere nieuwsbrief van “De

Ondernemer”. Momenteel hebben ruim 90.000 ondernemers (doelgroep) zich
geabonneerd op de nieuwsbrief. Na verzending ontvangt u een rapport met
de statistieken van de betreffende nieuwsbrief.
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010-4134579 | tv@studiohogeheren.nl | www.shhproductions.nl

