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INHOUD 

> > VIER•VIJF•ZES•DISCOVERY•TLC•NJAM !

> > PLAY SPORTS

> > VOORWAARDEN

> > BRANDCARE

> > INNOVATIE
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ENGAGEMENTSPREMIE

> > VOORWAARDEN

Deze premie is enkel geldig voor engagementen getekend vóór 31/03/2019. Indien een 
engagement na de 25ste van de maand wordt getekend, worden de condities pas aangepast 
op de maand erop. Deze premie is cumuleerbaar met de nieuwe adverteerderspremie en de 
nieuwe productpremie. Indien het overeengekomen bedrag niet wordt geïnvesteerd binnen 
de overeengekomen periode, dan zal SBS Belgium de volgende bedragen factureren aan de 
Medecontractant: 

• Tussen 71% en 99% van het overeengekomen bedrag is geïnvesteerd  
>> 20% van de opgenomen condities (zijnde dus de gratis ruimte bovenop het overeengekomen 
bedrag) en 20% van het nog te investeren bedrag wordt gefactureerd.

• Tussen 51% en 70% van het overeengekomen bedrag is geïnvesteerd 
>> 50% van de opgenomen condities (zijnde dus de gratis ruimte bovenop het overeengekomen 
bedrag) en 50% van het nog te investeren bedrag wordt gefactureerd.

• Minder of gelijk aan 50% van het overeengekomen bedrag is geïnvesteerd 
>> het overeengekomen bedrag wordt volledig gefactureerd.

Uw partnership bij VIER, VIJF en ZES wordt beloond met een aandeel- en volumepremie:  

Volume/Aandeel 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 %

€ 75.000 - € 150.000 2 % 3 % 7 % 9 % 11 % 13 %

€ 150.000 - € 300.000 3 % 4 % 8 % 10 % 12 % 14 %

€ 300.000 - € 550.000 4 % 5 % 9 % 11 % 13 % 15 %
€ 550.000 - € 700.000 5 % 6 % 10 % 12 % 14 % 16 %
€ 700.000 - € 850.000 6 % 7 % 11 % 13 % 15 % 17 %
€ 850.000 - € 1000.000 7 % 8 % 12 % 14 % 16 % 18 %
€ 1.000.000 - € 1.200.000 8 % 9 % 13 % 15 % 17 % 19 %
€ 1.200.000 - € 1.400.000 9 % 10 % 14 % 16 % 18 % 20 %
€ 1.400.000 - € 1.600.000 10 % 11% 15 % 17 % 19 % 21 %
€ 1.600.000 - € 1.800.000 11 % 12 % 16 % 18 % 20 % 22 %
€ 1.800.000 - € 2.000.000 12 % 13 % 17 % 19 % 21 % 23 %
meer dan € 2.000.0000 13 % 14 % 18 % 20 % 22 % 24 %
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NIEUWE ADVERTEERDERSPREMIE

NIEUW PRODUCTPREMIE

Adverteerders die voor het eerst aanwezig zijn op VIER, VIJF en ZES en/of op onze themazenders 
worden maximaal ondersteund met 20% premie. Deze premie is geldig op de eerste onafgebroken 
campagne gedurende de eerste 20 campagnedagen.

> > VOORWAARDEN

• Deze premie is uitsluitend cumuleerbaar met de engagementspremie.
• Voor adverteerders die voor de eerste keer op tv komen of sinds 2018 niet meer 
      geadverteerd hebben op tv.
• Deze premie treedt in wanneer minstens 36% campagneaandeel 
      bij VIER, VIJF en ZES wordt geplaatst.
• Minimuminvestering op VIJF en ZES volgens de doelgroep van de campagne en fair share.

Je lanceert een nieuw merk of een nieuw product? SBS ondersteunt jouw 
lanceringscampagne maximaal!

> > VOORWAARDEN

• Deze premie treedt in wanneer minstens 36% campagneaandeel bij VIER, VIJF en ZES wordt geplaatst.
• De premie is geldig op de eerste onafgebroken lanceringscampagne.
• Deze premie is niet cumuleerbaar met de confraternele premie. 
• De premie is niet geldig voor speelgoed, huishoudtoestellen, hifi en gsm’s.
• De premie is niet geldig voor line extensions of productdifferentiaties zoals nieuwe smaken, nieuwe 

geuren, nieuwe modellen, nieuwe verpakkingen, ...

€ 55.000 = +10,0%
€110.000 = +12,5%
€220.000 = +15,0%

€ 15.000 = +10,5%
€ 25.000 = +12,5%
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SECTORPREMIE: 
CONFRATERNELE PREMIE

De muziek-, film- en gamesector genieten van 17,65% premie.

> > VOORWAARDEN

• Minimum behoud investeringen 2018.
• Ook voor online video.

> > PREMIE VOOR GENERIEKE BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Overheidscampagnes krijgen 30% premie.

> > VOORWAARDEN

• De premie is niet cumuleerbaar met andere premies.
• Deze premie treedt in wanneer ten minste 36% campagneaandeel bij VIER, VIJF en ZES 

wordt geplaatst.
• De volledige campagne wordt geboekt door SBS. 
• Ook voor online video.

> > PREMIE VOOR CAMPAGNES GOEDE DOEL

Overheidscampagnes krijgen 100% premie.

> > VOORWAARDEN

• Deze premie is niet cumuleerbaar met andere premies.
• De volledige campagne wordt geboekt door SBS. 
• Ook voor online video.

PREMIES VOOR 
NIET-COMMERCIËLE INSTANTIES
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> >  DUORECLAMEBLOK

• Meer impact met kortere blokken. 
•  VIER, VIJF en ZES bieden duoreclameblokken aan = reclameblok met slechts 2 spots.
• Geen toeslag op het tarief!

• Te boeken via online platform
• Bloknaam = PS
• Maximale totale spotlengte van de duobreak = 60 seconden

De split screen voorziet het gelijktijdig uitzenden van de klassieke spot en de verwijzing naar de start 
van programma B via aftelling. Daarbij is de vermelding van het woord ‘reclame’ verplicht.

> >  PRODUCT OF THE YEAR

‘Innovatie en vernieuwing’ is het motto van het initiatief Product of the Year. Dit is van toepassing 
op een nieuwe smaak, een nieuwe verpakking, een nieuwe formule, nieuwe bestanddelen, enz. 
Het rode label staat borg voor de kwaliteit van de producten die ermee kunnen uitpakken en dat 
in uiteenlopende categorieën. Heel belangrijk is dat dit de keuze is van de Belgische consument! 
Een dergelijk initiatief wil SBS via VIER, VIJF en ZES graag ondersteunen om de verkoop te boosten.

5 SECONDEN GRATIS IN KLASSIEKE CAMPAGNE.

Voor de vermelding van het logo van Product of the Year biedt SBS Belgium 5 seconden gratis aan, 
hetzij via tag-on van 5 seconden, hetzij verwerkt in de tv-spot. Die gratis vermelding zal verrekend 
worden via een bijkomende korting op de bestelbonnen. 

SPECIAL ADS

> >  VOORWAARDEN

• Geldt alleen voor VIER, VIJF en ZES.
• De gratis vermelding geldt enkel voor winnende producten, voor 

campagnes met een gemiddeld campagneaandeel van 40% en 
telkens voor een campagneperiode van maximaal twee weken. 

• De productiekosten zijn altijd ten laste van de adverteerder.



Met een vernieuwd aanbod en een intense totaalbeleving wil Play Sports sporters en supporters 
dichter bij elkaar brengen. Het brede sportaanbod legt de focus op Belgische sporthelden. 
Sportliefhebbers zitten voortaan op de eerste rij voor het beste voetbal, hockey, volleybal, 
auto- en motorsport, golf en veldrijden. Ze komen dichter bij hun helden dankzij de innovatieve 
concepten die helpen bij het supporteren: nieuwe programma’s en competities, live verslaggeving, 
een verbluffende Play Sports app met ‘live statistics’ en top entertainment op en naast het scherm 
zorgen voor een totaalbeleving in het teken van de liefde voor de sport.

Contacteer uw accountmanager voor meer informatie.

PLAY SPORTS
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VOORWAARDEN 
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> >  MULTICHANNEL BOOKING

• De aangevraagde doelgroep is bepalend voor de zendermix.
• De netto kost GRP garantie is onderhevig aan de maandindexen en spotlengte-indexen zoals 
      omschreven in de commerciële politiek.
• De spotplanning en zendersplit wordt door SBS naar eigen inzicht bepaald en geoptimaliseerd.
• Multichannel maakt steeds een onderscheid tussen Multichannel VIER, VIJF en ZES en Multichannel 

Discovery, TLC en njam!
• De zendersamenstelling van het pakket kan wijzigen i.f.v. veranderingen in het zenderaanbod van SBS.
• De GRP-garantie geldt op het totaal van de campagne.
• Compensatie wordt gegeven vanaf 1 GRP en de compensaties gebeuren over de 
      zenders en maanden heen.
• SBS garandeert enkel de GRP’s voor campagnes met een minimale duur van 
      7 aaneengesloten dagen.
• Boekingen gebeuren steeds in all day op ZES, Discovery, TLC en njam! met uitzondering wanneer 

dit door wettelijke beperkingen niet kan (alcohol, betting, content 18+, …).

VOORWAARDEN
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       > >       MAANDINDEXEN         > >       SPOTINDEXEN

MAAND- EN SPOTINDEXEN

JANUARI 70

FEBRUARI 80

MAART 105

APRIL 115
MEI 125
JUNI 110
JULI 75
AUGUSTUS 70
SEPTEMER 120
OKTOBER 120
NOVEMBER 110
DECEMBER 100

05 ” 40

10 ” * 50

15 ” 70

20 ” 85
25 ” 95
30 ” 100
35 ” 115
40 ” 130
45 ” 145
50 ” 160
55 ” 170
60 ” 180

* Voor een billboard van 10’’ geldt index 70.
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> >  CONCURRENTIECODES SECTOREN

SBS Belgium streeft ernaar om volwaardige reclameboodschappen die als concurrentie gelden binnen 
een door SBS gedefinieerde sector, zo ver mogelijk van elkaar te scheiden binnen het reclameblok.

> >  UURSLOT BEPERKINGEN VOOR CAMPAGNES

•  ALCOHOL

Op VIER, VIJF, ZES en njam!:  vanaf 19u30 
Op Discovery en TLC:   vanaf 21u00

•  KANSSPELEN

Op VIER, VIJF, ZES en njam!:  vanaf 20u00
Op Discovery en TLC:   vanaf 23u00

•  VIDEO & PC-GAMES VOOR 18+

Op VIER , VIJF, ZES en njam!:  vanaf 20u00
Op Discovery en TLC:    vanaf 22u00

VOORWAARDEN
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> > TRADITIONELE TOESLAGEN

MERKCITATIE, EENVOUDIGE VERMELDING, VISUEEL OF AUDITIEF (zonder argumentatie)

Uitgangspunt: Merkvermelding: iedere reclamespot heeft betrekking op slechts 1 merk, product, dienst 
of bedrijf. In alle andere gevallen is er sprake van merkcitatie. De grootte van de vermelding is be-
perkt tot 1/6 van het scherm en de lengte van de vermelding is maximaal 1/6 van de spotlengte.

 • 15% toeslag op het nettotarief voor 1 vermelding
 • 20% toeslag op het nettotarief voor 2 vermeldingen
 • 30% toeslag op het nettotarief voor 3 vermeldingen

MERKCITATIE, EENVOUDIGE VERMELDING, VISUEEL EN AUDITIEF MET 
GEARGUMENTEERDE VERMELDINGEN

De grootte van de vermelding is beperkt tot 1/5 van het scherm en de lengte van de vermelding is 
maximaal 1/5 van de spotlengte.

 • 1 vermelding  +20,0%
 • 2 vermeldingen +40,0%

CO-BRANDING

• De vermelding is groter dan 1/6 van het scherm en/of langer dan 1/6 van de spotlengte.
• Spot waarbij 2 verschillende adverteerders, merken of sectoren aan bod komen.
• Spot waarbij 1 adverteerder met 2 verschillende productcodes aan bod komt.
• 50% toeslag op het nettotarief.
• Alle supplementen worden in geval van duospots, op beide spotonderdelen toegepast.
• Alle aanvragen op basis van storyboard.

VOORWAARDEN
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VOORWAARDEN

> > TRADITIONELE TOESLAGEN

GAMMA-SPOT

Dit is een spot waarbij 1 adverteerder adverteert voor meer dan 2 producten onder één en dezelfde 
product- en merklijn. Geen toeslag indien het gaat om producten van dezelfde adverteerder, met dezelf-
de productcode of indien er geen argumentatie gevoerd wordt voor meer dan één product afzonderlijk. 
In andere gevallen gelden de toeslagen van merkcitatie of co-branding. Alle aanvragen op basis van 
storyboard.

VOORKEURSPOSITIES

De toeslag voor voorkeursposities (eerste, tweede, voorlaatste of laatste positie in het reclameblok) bedraagt:

• ≤ 50% voorkeurspositie >> 20% toeslag
• 50 -75% voorkeurspositie >> 35% toeslag
• 75-100% voorkeurspositie >> 50% toeslag

DUOSPOT

VIER, VIJF en ZES rekent geen toeslagen voor een duospot. 
Supplementen op duospots worden op beide spotonderdelen toegepast.

SOCIAL MEDIA

15% voor vermelding van een social media platform & 5% per extra kanaal indien er meerdere 
aanwezig zijn in de spot.
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> > HANDTEKENINGENPOLITIEK

HANDTEKENINGEN CONTRACT

Contracten dienen binnen de 8 weken na verzending ondertekend teruggezonden worden. Indien 
deze termijn niet wordt gerespecteerd, vervallen de condities op de campagne(s) en zullen deze 
worden gefactureerd.

HANDTEKENINGEN CAMPAGNE

Boekingen tussen 3 maanden en 4 weken voor de start van de campagne

2 weken na boeking is een eerste handtekening vereist. Indien de campagne niet getekend is na 
die 2 weken wordt de campagne volledig geannuleerd door SBS.

Boekingen tussen 4 weken en 2 weken voor de start van de campagne

Ten laatste 2 weken voor de start van de campagne is een eerste handtekening vereist.
Indien de campagne niet getekend is, wordt ze volledig geannuleerd door SBS.

Boekingen minder dan 2 weken voor de start van de campagne

Campagnes op kortere termijn moeten getekend zijn binnen de 2 werkdagen. Indien de campag-
ne niet getekend is voor het einde van de werkdag op ‘dag van boeking + 2’, dan wordt de cam-
pagne kosteloos geschrapt door SBS. Bij afsluit van een uitzenddag is een handtekening vereist, 
zoniet worden de opties geannuleerd door SBS.

VOORWAARDEN
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> > WIJZIGINGEN & ANNULATIES

WIJZIGINGEN OP GETEKENDE CAMPAGNES

Na wijziging van bestelbon is steeds een handtekening vereist binnen de 5 werkdagen na de dag 
van ontvangst. Indien de campagne slechts gedeeltelijk getekend is op het einde van de werkdag 
van ‘dag van ontvangst + 5’, dan worden alle opties (= niet-getekende spots) van de niet-geteken-
de bestelbonversie geannuleerd door SBS.

ANNULATIE- EN VERPLAATSINGSKOSTEN

TV & Online

Indien er bij een campagne binnen de 10 werkdagen voor start campagne

 • 2 dagen of meer geschrapt worden,
 • 2 dagen of meer verschoven worden,

zal SBS een annulatiekost aanrekenen.

De annulatiekost bedraagt 30% van de geannuleerde of verschoven brutoruimte. Indien de ver-
schuiving of annulatie in verschillende fases gebeurt, zal SBS de optelsom van de wijzigingen van 
de campagne als basis nemen.

VOORWAARDEN
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> > CAMPAGNE REQUESTS

AANVRAAG VAN EEN CAMPAGNE

Elke campagneaanvraag moet steeds de volgende info bevatten:

 • het te investeren budget per maand (=netto betalend startbudget)
 • de doelgroep waarop de campagne wordt gekocht 
 • MDBID-MBCID 

Indien een campagneaanvraag de vereiste gegevens niet bevat dan behoudt de SBS-Planning het 
recht om deze aanvraag te weigeren.

WIJZIGEN VAN SPOTCODES OP AFGESLOTEN DAGEN

Op afgesloten dagen kunnen er geen spotcodes meer gewijzigd worden.

BOEKINGEN IN FLOATING (= 5 werkdagen voor uitzending)

Bij boekingen in floating door de mediacentrale dient men steeds nieuwe spots te boeken onder 
de spotcode ‘floating’. Omzetten van andere bestaande spotcodes naar ‘floating’ is niet mogelijk.
Bij boekingen in floating door SBS, heeft SBS het recht om over- en onderscores te optimaliseren 
naar eigen goeddunken.

VOORWAARDEN
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> > MATERIAAL

• De reclamespot wordt voorgelegd ten laatste 12 werkdagen voor de eerste uitzending.
• De reclamespot moet worden aangeleverd ten laatste 5 werkdagen voor uitzending.
• De reclamespot moet worden aangeleverd in 16/9-formaat, anamorf, conform de EBU R128 norm. 
• Elke reclamespot moet afzonderlijk via het D-Mat systeem geleverd worden .
• Alle info over D-Mat is terug te vinden op deze website: http://www.abma-bvam.be/nl/dmat-en.cfm

In de D-Mat Sender onder “SBS” is er één  map waar materiaal in wordt ontvangen :

> > MATERIAALFICHE

Voor iedere campagne of wijziging van materiaal binnen een bestaande campagne dient een mate-
riaalfiche worden ingevuld en doorgestuurd naar de trafficafdeling van SBS naar het adres:  traffic@
sbsbelgium.be. De materiaalfiche is te bezorgen bij de eerste boeking van de campagne. Onze traf-
fic afdeling moet beschikken over volgende informatie om het materiaal correct aan de campagne te 
kunnen linken : Zender - Campagnenummer – Campagnenaam - Lengte van het materiaal – Begin + 
einddatum van de campagne -  MBCID - Eventuele rotatie.

SBS stelt zich niet verantwoordelijk voor eventueel fout uitgezonden materiaal indien SBS niet tijdig 
schriftelijk gebriefd is over de bovenstaande punten. Niet uitgezonden materiaal zal maximum 6 
maanden beschikbaar blijven in het SBS-archief.

VOORWAARDEN

MAPJE ‘NORTH’

VIER / VIJF / ZES

DISCOVERY / TLC

NJAM! / PLAY SPORTS
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> > ALGEMENE VOORWAARDEN SPOT

GELDIGHEID PREMIES

Alle voorgestelde premies dienen op campagnebasis te worden opgenomen.

RETROACTIVITEIT

Retroactiviteit van condities vanaf januari vervalt voor contracten die worden afgesloten na 1 maart 
2019. In het geval er voorlopige condities worden toegepast worden de eventuele te veel opge-
nomen condities, na een definitief engagement, door SBS teruggevorderd via facturatie of worden 
deze verrekend via de nog op te nemen condities.

RUILCAMPAGNES

Ruilcampagnes worden door SBS Belgium voor afsluit geboekt.

PERIODES VAN ENGAGEMENT

Condities van 1 engagementsperiode kunnen niet overgedragen worden naar een volgende en-
gagementsperiode.

VOORWAARDEN
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BRANDCARE
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BRANDCARE MOGELIJKHEDEN 
2019 OP VIER, VIJF, ZES

PROGRAMMA
SPONSORING +
ONLINE VIDEO

360°
FORMATS

CROSSMEDIA
THE POOL

BRANDED 
CONTENT

TV + ONLINE

LINE 
EXTENSIONS

EFFECTIVE
CREATIVITY
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Jouw merk is aanwezig in een exclusieve billboard plaatsing en kan op deze manier een bereik 
opbouwen bij de gewenste doelgroep.

                 
Garantiepakket VVA18-54:

Op VIER, VIJF, ZES, Discovery en TLC
Voor elk budget ≥ 30.000€
GRP-garantie op VVA 18-54
 
Garantiepakket Mannen 18-54:

Voor elk budget ≥ € 25.000
Op VIER, Discovery en ZES
 
Garantiepakket Vrouwen 18-54:

Voor elk budget ≥ € 25.000
Op VIER, VIJF, TLC en ZES
 
50% korting wanneer de volledige zenderselectie + online video wordt opgenomen.
40% korting indien er wordt afgeweken van de zenderselectie (VIER, VIJF en ZES) of indien online 
video niet wordt opgenomen.
                 
Vrije keuze spotlengte : 5’’-7’’-10’.’
On top 5% budget online video.
Easy buy : SBS stelt voor u een evenwichtig pakket programma’s samen.
Boeking: steeds op uurschijf 17-24u.*

Indien het minimum budget niet wordt gerespecteerd, vervalt het garantiepakket.
 
Materiaal:
 
• Voor Discovery en TLC zal SBS aan de geleverde BB de tekst “dit programma is mede mogelijk 

gemaakt door” toevoegen, conform de Engelse wetgeving.
• Het storyboard moet voorgelegd worden ter goedkeuring.
                 
Niet in garantiepakket:
 
• Key formats zoals De Slimste Mens ter Wereld en De Mol
• Advertiser Funded Programmes

SBS GARANTIEPAKKET

* Tenzij de wetgeving het anders voorschrijft.
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Jouw merk kan zich via sponsoring associëren met de inhoudelijke context van een programma (op 
VIER, VIJF en ZES). De creativiteit van de link tussen sponsor en programma is noodzakelijk en bepa-
lend voor de impact, perceptie en memorisatie van de boodschap. De sponsoring van het programma 
wordt doorgetrokken op onze verschillende platformen (TV, ONLINE). Gezien de partnerships die we 
aangaan met onze partners garanderen we zowel de totaliteit van de billboards als van de trailers.

SBS PROGRAMMA SPONSORING

GRILLMASTERS

SPORTS LATE NIGHT
& CHAMPIONS LEAGUE

GERT LATE NIGHT

DE SLIMSTE MENS 
TER WERELD

DE MOL

BAKE OFF
VLAANDEREN
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SBS 360° FORMATS

STERKE PROGRAMMAMERKEN LEVEN OP EEN VEELHEID AAN PLATFORMEN

MULTISCREEN
Long & Shortform

Webisodes op VIER.be

PROMOTRAILER
ter aankondiging ism 

Anco

LINE EXTENSIONS
Bake Off Vlaanderen 

bakboek ‘Goed Zoet!’

LINE EXTENSIONS
Bake Off box ism

BergHOFF

ON AIR
9 weken

23
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Met SBS gaan we creatief net dat tikkeltje verder.  We willen immers dat jouw campagne niet 
alleen scoort qua bereik en impact, maar ook dat het over de tongen gaat. ‘Talked about’.  Gezien 
worden, aanzetten tot actie, op het tipje van je stoel zitten en daarna zeker delen met anderen ... 
Onze creatieve campagnes gaan niet onopgemerkt voorbij. Samen met jou bekijkt SBS hoe we op 
een creatieve manier een out-of-the-box voorstel kunnen uitwerken. 

>> CASES TER INSPIRATIE:

•  Rodenbach : live oproep in het reclameblok om later die avond naar Café de Mol te komen
•  Gordon’s : kortste reclamespot ooit
•  Publieksjury bij De Slimste Mens ter Wereld ism Engie Electrabel
•  KIA : The Commercial Brake

SBS EFFECTIVE CREATIVITY
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Branded Content is een informatief format voor tv en/of online met redactionele en informatieve 
inhoud rond het gebruik van een merk of product. De Branded Content-campagne kan vertrekken 
vanuit programmatie of vanuit een adverteerdersbriefing.

>> TV FIRST

• Wordt aanzien als programma en valt in programmatijd
• Uitzendmoment in samenspraak met klant en programmatie 
• De lengte van een publireportage is standaard 2 minuten
• Wordt aangekondigd door een bumper “publireportage”
• Moet gecheckt en goedgekeurd worden door programmatie

>> TOEPASSINGEN

 
• Met een programmalink : Leeuwenkuil i.s.m. Flanders DC 
• ‘Regula Bakt’ = extentie webisode van Bake Off Vlaanderen (i.s.m. Kenwood)

>> DIGITAL FIRST

• Ook online mogelijk in de vorm van zogenaamde ‘webisodes’

>> TOEPASSINGEN

• Met onze bv’s als trekker : de collecties van Karen Damen bij JBC vanuit ‘Karen Maakt een Plaat’
• Camber & Unibet als miniprogramma’s

SBS BRANDED CONTENT
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CROSSMEDIA AANBOD 
SBS i.s.m. themazenders, Mediahuis Connect, IP Radio & Roularta

VIER / VIJF / ZES
Discovery / TLC / njam! / Play Sports

Libelle/Flair/Feeling
Nest/Plus Magazine
Knack/Weekend Knack/Focus
Trends/Kanaal Z/Voetbal Magazine
De Zondag/Steps/Deze Week
+ Franstalige tegenhangers

De Standaard + bijlagen
Het Nieuwsblad + bijlagen
Check/De Markt
Gazet van Antwerpen + bijlagen
Het Belang van Limburg + bijlagen
Sjiek/Citta stadsmagazines
Vroom/Zimmo
JaniTV
NSMBL/Manners
Famme/Culy

Radio NRJ / Radio Nostalgie

The Pool is onze crossmediale cel die samen met de adverteerder en de agencies op zoek gaat 
naar creatieve, content driven en doeltreffende oplossingen over de regiegrenzen heen. SBS, Me-
diahuis, Roularta en IP Radio slaan de handen in elkaar om via één SPoC uw briefings optimaal te 
beantwoorden.
 
Cross Topicals, Pool Program Packages en concrete multi touchpoint (TV/Radio/Online/Print) brie-
fings zijn de crossmediale leefwereld van The Pool. Cases en inspiratie vind je op www.thepool.be.

Contact: marc.vroonen@thepool.be - 0476/58.05.03
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BRANDCARE PRODUCTEN 2019 
Themazenders

BILLBOARDS
WEDSTRIJDSPOTS
PUBLIREPORTAGE

BILLBOARDS
WEDSTRIJDSPOTS
PUBLIREPORTAGE

INTEGRATIE
BILLBOARDS
WEDSTRIJDSPOTS
PUBLIREPORTAGE
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>> OPTIES

First come first served.

>> OFFERTE

Een offerte is geldig gedurende 30 dagen. Na die periode vervallen de condities van de opgestelde 
offerte en kan er een nieuwe offerte aangevraagd worden.

>> ANNULATIES VAN CAMPAGNES

Geen annulaties mogelijk.
Gemaakte productiekosten worden steeds doorgerekend.

>> AANLEVEREN MATERIAAL

Voorafgaand aan de aanlevering van al het creatief materiaal en dit ten laatste 12 werkdagen voor 
antenne wordt het storyboard of script ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Brandcare, 
vóór start productie.  Voor het overige gelden dezelfde regels bij aanlevering als bij een klassieke 
spotcampagne.

>> PRODUCTIE

Er kunnen maximaal twee gratis aanpassingen gevraagd worden voor een billboard, indien deze 
niet afwijken van het oorspronkelijk concept. Kosten voor bijkomende aanpassingen worden 
voorgelegd en doorgerekend.

ALGEMENE VOORWAARDEN 
BRANDCARE
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INNOVATIE
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Bij SBS zetten we meer dan ooit in op innovatie. Zo zijn we pionier op het vlak van addressable TV 
advertising en rolden we als één van de eersten in de wereld deze revolutionaire reclametechnologie 
uit. SBS werkt hiervoor met Telenet op een universum van 1.3 miljoen huishoudens. In de nabije 
toekomst zal dit uitgebreid worden met andere providers. Als erkenning kreeg SBS de gouden 
AMMA award voor Innovation & Development.

Waar de klassieke tv-reclame zich richt op het brede publiek, combineert addressable advertising de 
kracht van het massamedium tv    met  de specifieke personalisatiemogelijkheden van de digitale 
media. Er kan met andere woorden getarget worden op een groot aantal criteria waarbij kijkers 
een  reclameboodschap op maat  te zien krijgen. Het is de ultieme manier om breed, maar 
doelgericht te adverteren. Deze nieuwe reclamevorm wordt geïmplementeerd op de zenders VIER, 
VIJF, ZES & Discovery.

> > THE AD FINDS THE AUDIENCE.

Hoe werkt het?

Gezinnen worden getarget op basis van een aantal criteria. Relevante advertenties worden naar 
de settopbox gestuurd. Wanneer er een match is met het profiel van het kijkende gezin, kiest de 
settopbox de meest relevante spot en zendt deze uit. De spot wordt perfect geïntegreerd in het 
bestaande reclameblok.

Kies de meest relevante doelgroep

SBS beschikt over meer dan honderd criteria waaruit de adverteerder zijn specifieke doelgroep 
kan samenstellen. Categorieën kunnen zowel apart als samen  worden ingezet. Deze criteria 
zijn o.a. locatie, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, sociale klasse, huis- en tuineigenaars, 
huisdiereigenaars, …

Tailor Made Solution

Buiten de standaard criteria en tal van combinaties, kan de adverteerder ook zelf een segment 
samenstellen in samenwerking met Bisnode. Zo kan de adverteerder bijvoorbeeld werken op basis 
van eigen klantenlijsten.

Resultaten campagne

Wekelijks krijgt de adverteerder een rapport met het aantal afgeleverde impressies en het bereik op 
de geselecteerde doelgroep. 

Deadline bestelbon en materiaal: 10 werkdagen voor de start van de campagne.

SBS SMART AD
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SBS ONLINE VIDEO AANBOD

Op VIER.be en VIJF.be kan je gratis video’s bekijken in short form, alsook na registratie, volledige 
afleveringen (her)bekijken van lokale content van VIER en VIJF. Jouw reclameboodschap wordt mul-
ti-device  getoond rond deze kwalitatieve & premium content van VIER en VIJF in een “brand safe” 
omgeving. 

>> MOGELIJKHEDEN

• Een videocampagne bestaat altijd uit een combinatie van pre-rolls en mid-rolls.
• Wanneer je on air een programma sponsort kan je billboard ook opgenomen worden rond de 

volledige afleveringen online. 

>> BRUTO CPM TARIEVEN PREMIUM NON-SKIPPABLE (pre & midrolls)

>> MATERIAAL

• Aanlevering materiaal minstens 5 werkdagen voor start campagne : traffic@sbsbelgium.be

LENGTE CPM CONTEXT

Minder of gelijk aan 15 seconden € 30,00 RON SBS + MEDIAHUIS

20 seconden € 36,50 LONGFORM SBS

25 seconden € 41,00 LONGFORM SBS
30 seconden € 43,00 LONGFORM SBS

Targeting CPM toeslagen leeftijd, geslacht, interesses, capping, regionaal, platform.
Ons video-aanbod is ook beschikbaar in programmatic.
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> > TARGETING MOGELIJKHEDEN

Wens je een specifieke doelgroep te bereiken met je videocampagne, dan kan je gebruik maken van 
onze basis targeting mogelijkheden :

1. WIE   Wie wil je bereiken met je ad?

2. CONTEXT  Waar wil je dat de ad wordt gezien?

3. HOE  Hoe wil je je publiek bereiken?

Indien je een stapje verder wenst te gaan, kan je ook gebruik maken van targeting op basis van :

Ontdek de CPM van jouw campagne : http://cpm-calculator.mediahuisconnect.be

SBS ONLINE VIDEO AANBOD

INPUT/DATABASE/KLANT/AGENCY

GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

SURFGEDRAG
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SBS biedt via de Smart Break (of Pauzeknop) een zeer impactvolle manier van adverteren. Bij op pauze 
zetten van live kijken, opnames en catch-up op VIER, VIJF en ZES zie je een commerciële boodschap.

>> RESERVATIE & MATERIAAL

• Reservatie: minstens 5 werkdagen voor start campagne
• Aanlevering materiaal minstens 5 werkdagen voor start campagne : traffic@sbsbelgium.be
• Formaat: JPG 1920x1080px – 72dpi minimum
• Optie: productie door SBS (€1.000)

SBS SMART BREAK



STERKE MERKEN
BIJ SBS


