COMMERCIËLE
POLITIEK 2021

INHOUD

1. PREMIES
2. VOORWAARDEN
3. BRANDCARE
4. INNOVATIE
5. AANBOD

2

1. PREMIES

3

1. PREMIES

ENGAGEMENTSPREMIE TV
Uw partnership bij Play wordt beloond met een aandeel- en volumepremie*:

Volume/Aandeel

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

€ 75.000 - € 150.000

3%

7%

9%

11 %

13 %

€ 150.000 - € 300.000

4%

8%

10 %

12 %

14 %

€ 300.000 - € 550.000

5%

9%

11 %

13 %

15 %

€ 550.000 - € 700.000

6%

10 %

12 %

14 %

16 %

€ 700.000 - € 850.000

7%

11 %

13 %

15 %

17 %

€ 850.000 - € 1000.000

8%

12 %

14 %

16 %

18 %

€ 1.000.000 - € 1.200.000

9%

13 %

15 %

17 %

19 %

€ 1.200.000 - € 1.400.000

10 %

14 %

16 %

18 %

20 %

€ 1.400.000 - € 1.600.000

11%

15 %

17 %

19 %

21 %

€ 1.600.000 - € 1.800.000

12 %

16 %

18 %

20 %

22 %

€ 1.800.000 - € 2.000.000

13 %

17 %

19 %

21 %

23 %

meer dan € 2.000.000

14 %

18 %

20 %

22 %

24 %

*Premie enkel geldig bij minimaal 5% netto investering in OLV.
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1. PREMIES

ENGAGEMENTSPREMIE
> > VOORWAARDEN TV & OLV
Deze premie is enkel geldig voor engagementen getekend vóór 31/03/2021.
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
premie voor nieuwe adverteerders en producten.
Premie enkel geldig bij minimaal 5% netto investering in OLV.
Indien het overeengekomen bedrag (ook geldig voor online video) 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 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 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.

>> UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN OLV PROGRAMMATIC
De OLV inventory is ook beschikbaar via Programmatic met 2 mogelijkheden :
‘Private Market Deal’, kortingen zijn niet toegestaan, ook niet indien verworven via
een engagement in IO.
‘Preferred Deal’. Voor online video kunnen preferred deals enkel worden gesloten als
onderdeel van een jaarcontract.
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1. PREMIES

PREMIE NIEUWE ADVERTEERDER
Adverteerders die voor het eerst aanwezig zijn op VIER, VIJF en ZES en onze
themazenders en online platformen 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 2019 niet meer
geadverteerd hebben op tv en/of online.
Deze premie geldt alleen wanneer minstens 40% campagneaandeel bij Play
VIER, Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN & Play SPORTS OPEN wordt geplaatst.
Minimuminvestering op Play VIJF , Play ZES, Play ZEVEN & Play SPORTS OPEN
volgens de doelgroep van de campagne en fair share.
Deze premie is ook geldig voor OLV (niet in programmatic) vanaf een minimum
investering van € 5.000.

6

1. PREMIES

PREMIE NIEUW PRODUCT
Je lanceert een nieuw merk of product? SBS Belgium ondersteunt jouw
lanceringscampagne maximaal!

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

€ 15.000 = +10,5%
€ 25.000 = +12,5%

> > VOORWAARDEN
•
•
•
•
•
•
•

Deze premie geldt alleen wanneer minstens 40% campagneaandeel bij Play VIER,
Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN & Play SPORTS OPEN 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, gsm’s en
smartphones.
De premie is niet geldig voor line extensions of productdifferentiaties zoals nieuwe
smaken, nieuwe geuren, nieuwe modellen, nieuwe verpakkingen, ...
Deze premie is niet geldig voor nieuwe aandrijving, motorisatie van bestaande
voertuigen (nieuw hybride, elektrisch model,...).
De premie wordt geboekt in floating.
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1. PREMIES

SECTORPREMIE:
CONFRATERNELE PREMIE
De muziek-, film- en gamesector genieten van 17,65% premie.
> > VOORWAARDEN
•

Minimum behoud investeringen 2020.

PREMIES VOOR
NIET-COMMERCIËLE INSTANTIES
De premie voor generieke boodschappen van algemeen nut bedraagt 30%.
> > VOORWAARDEN
•
•
•
•

De premie is niet cumuleerbaar met andere premies.
Deze premie geldt alleen wanneer ten minste 40% campagneaandeel bij
Play VIER, Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN & Play SPORTS OPEN wordt
geplaatst.
Deze premie is ook geldig voor online video (niet in programmatic) vanaf een
minimuminvestering van € 5.000 netto.
De volledige campagne wordt geboekt door SBS.

De premie voor campagnes voor het goede doel bedraagt 100%.
> > VOORWAARDEN
•
•
•

Deze premie is niet cumuleerbaar met andere premies.
Deze premie is ook geldig voor online video (niet in programmatic) vanaf een
minimuminvestering van € 5.000 netto
De volledige campagne wordt geboekt door SBS.

8

1. PREMIES

SPECIAL ADS
DUORECLAMEBLOK
Play VIER, Play VIJF, Play ZES en Play ZEVEN bieden duoreclameblokken aan, dat is
een volledig reclameblok met slechts 2 spots. Je hebt meer impact met kortere
blokken en géén toeslag op het tarief. Een duoreclameblok is te boeken via het
online platform met bloknaam PS. De maximale totale spotlengte van de duobreak is
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 Play VIER, Play VIJF, Play ZES , Play ZEVEN & Play SPORTS OPEN graag
ondersteunen om de verkoop te boosten.
Voor de vermelding van het logo van Product of the Year biedt SBS Belgium 5
seconden gratis in de klassieke campagne 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.

> > VOORWAARDEN
•
•
•

Geldt enkel voor Play VIER, Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN & Play SPORTS
OPEN.
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.
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2. VOORWAARDEN
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2. VOORWAARDEN

MULTICHANNEL BOOKING
•

De aangevraagde doelgroep is bepalend voor de zendermix. Elke aanvraag voor
aanpassing van deze zendermix zal steeds resulteren in een hoger tarief.

•

De netto kost GRP garantie is onderhevig aan de maandindexen en spotlengteindexen zoals omschreven in de commerciële politiek.

•

De spotplanning en zendersplit wordt door SBS naar eigen inzicht bepaald en
geoptimaliseerd.

•

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
opeenvolgende dagen.

•

Boekingen gebeuren steeds in all day op PLAY VIJF, PLAY ZES, PLAY ZEVEN,
PLAY SPORTS OPEN, BBC First en njam! met uitzondering wanneer dit door
wettelijke beperkingen niet kan (alcohol, betting, content 18+, …).
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2. VOORWAARDEN

MAAND- EN SPOTINDEXEN
>> MAANDINDEXEN
JANUARI

70

FEBRUARI
MAART

80
105

APRIL

115

MEI

125

JUNI

110

JULI

75

AUGUSTUS

70

SEPTEMBER

120

OKTOBER

120

NOVEMBER

110

DECEMBER (1-19)

115

DECEMBER (20-31)

85

>> SPOTINDEXEN
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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2. VOORWAARDEN

BEPERKINGEN
CONCURRENTIECODES SECTOREN
(GELDIG VOOR TV & OLV)
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 Play VIER, Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN, Play SPORTS OPEN, BBC First en
njam!: vanaf 19u30

KANSSPELEN
•
•

Op Play VIER, Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN, Play SPORTS OPEN en njam!: zie
Koninklijk Besluit
BBC First: vanaf 20u00

VIDEO & PC-GAMES VOOR 18+
•
•

Op Play VIER, Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN, Play SPORTS OPEN en njam!: vanaf
20u00
Op BBC First: vanaf 20u00
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2. 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 dezelfde 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.

MERKCITATIE, EENVOUDIGE VERMELDING, VISUEEL EN/OF AUDITIEF, CO-BRANDING
(GELDIG VOOR TV & OLV)
Iedere reclamespot heeft betrekking op slechts 1 merk, product, dienst of bedrijf. In
alle andere gevallen is er sprake van merkcitatie of co-branding. Aanvragen gebeuren
op basis van de spot of het storyboard.

MERKCITATIE, EENVOUDIGE VERMELDING, VISUEEL OF AUDITIEF
(GELDIG VOOR TV & OLV)
Indien de grootte van de vermelding is beperkt 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
(GELDIG VOOR TV & OLV)
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.
•
•

20% toeslag op het nettotarief voor 1 vermelding
40% toeslag voor 2 vermeldingen
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2. VOORWAARDEN

TRADITIONELE TOESLAGEN
CO-BRANDING
(GELDIG VOOR TV & OLV)
Een spot waarbij 1 adverteerder met 2 verschillende productcodes komt. Een spot
waarbij 2 verschillende adverteerders, merken of sectoren aan bod komen. De
vermelding is groter dan 1/5 van het scherm en/of langer dan 1/5 van de spotlengte.
•

50% toeslag op het nettotarief

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
SBS rekent geen toeslagen aan voor een duospot. Alle 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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2. VOORWAARDEN

HANDTEKENINGENPOLITIEK
HANDTEKENINGEN CONTRACT
(GELDIG VOOR TV & OLV)
Contracten dienen binnen de 8 weken na verzending ondertekend teruggezonden te
worden. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, vervallen de condities op de
campagne(s) en zullen deze worden gefactureerd.

HANDTEKENINGEN CAMPAGNE
(GELDIG VOOR TV & OLV)
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 campagne niet getekend is voor het einde van de werkdag op ‘dag van boeking +
2’, dan wordt de campagne kosteloos geschrapt door SBS. Bij afsluit van een
uitzenddag is een handtekening vereist, zoniet worden de opties geannuleerd door
SBS.
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2. VOORWAARDEN

WIJZIGINGEN EN ANNULATIES
WIJZIGINGEN OP GETEKENDE CAMPAGNES
(GELDIG VOOR TV & OLV)
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-getekende bestelbonversie geannuleerd
door SBS.

ANNULATIE- EN VERPLAATSINGSKOSTEN
(GELDIG VOOR TV & OLV)
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 verschuiving of annulatie in verschillende fases gebeurt, zal SBS de
optelsom van de wijzigingen van de campagne als basis nemen.

COMPENSATIES
Adverteerders met een kost/GRP-garantie hebben geen recht op compensatie.
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2. VOORWAARDEN

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 het
planningsteam van SBS 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.
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2. VOORWAARDEN

MATERIAAL
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:
https://viabelgium.media/en/d-mat/

In de D-Mat Sender onder “SBS” is er één map waar materiaal in wordt ontvangen :
MAPJE ‘NORTH’
Play VIER / Play VIJF / Play ZES / Play ZEVEN
NJAM! / PLAY SPORTS / Play Sports Open / BBC First

COMMUNICATIEMATERIAAL
Voor iedere campagne of wijziging van materiaal binnen een bestaande campagne
dient de juiste informatie per mail te worden doorgestuurd naar de trafficafdeling van
SBS Belgium op het adres: traffic@sbsbelgium.be
Onze trafficafdeling moet beschikken over volgende informatie om het materiaal
correct aan een campagne te kunnen linken: zender – campagnenummer –
campagnenaam – spotlengte – begin + einddatum van de campagne – MBCID –
eventuele rotatie.
SBS Belgium stelt zich niet verantwoordelijk voor eventueel fout uitgezonden
materiaal indien SBS niet tijdig schriftelijk gebriefd is over bovenstaande punten.
Niet uitgezonden materiaal zal maximum 6 maanden beschikbaar blijven in het SBSarchief.
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2. VOORWAARDEN

SPOT
> > ALGEMENE VOORWAARDEN SPOT

GELDIGHEID PREMIES
Alle vooropgestelde premies dienen op campagnebasis te worden opgenomen.

RETROACTIVITEIT
Retroactiviteit van condities vanaf januari vervalt voor contracten die worden
afgesloten na 1 maart 2021. In het geval er voorlopige condities worden toegepast
worden de eventuele te veel opgenomen 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 engagementsperiode.
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3. BRANDCARE
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BRANDCARE
WHAT WE STAND FOR
Op een creatieve manier connecteren met de consument? Think Brandcare!
De match tussen jouw merk én onze content staat centraal. Meer bepaald content
met een sterk verhaal.
Bij SBS geloven we in de kracht van storytelling. Een boodschap creëren die blijft
hangen bij de beoogde doelgroep.
Op tv, online, via social media of crossmediaal: van billboards tot branded content én
zoveel meer.
Onze sterkte bestaat erin om adverteerders te verbinden met onze content, merken
én gezichten.
Steeds geloofwaardig. Steeds impactvol.

22

BRANDCARE
Inhoudstafel

Sponsored content
TV
1. BB
2. Trailer
3. Product placement
4. Pause Button Advertising
5. Overlay
6. Garantiepakket
ONLINE
1. Pre-roll/Mid-roll
2. Productplacement
3. App
4. Social layer
Branded content
• AFP / Miniprogramma’s
• Tv & online& socials
• Jani channels
• Vrije zendtijd: AFP’s formats
Effective creativity (sbs creative)
• Sponsored promo’s
• Bumpers
• Combo’s
• Wedstrijden (tv & online)
• Toptopicals: kot van VIER
• Commercial events : DMAZ
• Premium partnerships met gezichten
Crossmedia – THE POOL
Licencing
• Line extensions
• Communicatielicenties
Voorwaarden Brandcare
Materiaal Brandcare
Briefingsdocument

3. BRANDCARE

SBS SPONSORED CONTENT
TV
1. BILLBOARDS/PROGRAMMA’S
Een billboard is een korte sponsorboodschap van 7 tot 10 seconden met, bij voorkeur,
een creatieve link naar het programma. Dit kan eveneens de impact van je campagne
vergroten.
AANTAL
»
»
»
»

Billboards staan vóór, tijdens en na een programma buiten de
reclameblokken.
Het aantal sponsors per programma is afhankelijk van het aantal
onderbrekingen per programma.
We streven naar maximum 2 commerciële billboards naast elkaar.
Billboards worden in rotatie ingepland hierdoor is er een gelijkwaardige
verdeling tussen de partners.

SECTOREXCLUSIVITEIT
»

Gegarandeerd voor de posities rond het gesponsorde programma, zolang
de sponsoring loopt.

WETTELIJK KADER
De klant is steeds verantwoordelijk voor de conformiteit van de billboards of
andere sponsoring met het toepasselijke wettelijke kader. Bij twijfel of
onduidelijkheid kan de klant altijd contact opnemen met SBS. SBS bekijkt dan het
materiaal en helpt graag om een sterk creatief alternatief te vinden, dat voldoet
aan de regelgeving. SBS zal geen onnodige risico’s nemen, met een impact op een
specifieke billboard of eventuele toekomstige dossiers. Indien de klant de
argumentatie van SBS niet wil volgen, neemt deze klant blijft de klant
verantwoordelijk voor de uitzending en dus ook een mogelijke boete of andere
sanctie.
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3. BRANDCARE

SBS SPONSORED CONTENT
TV
WAT MAG?
» Klank- en/of herkenningstekens of imago-ondersteunende slogan van
de sponsor
» Naam van de sponsor, logo product, dienst, domeinnaam/namen
» Beelden uit het gesponsorde programma (conform de rechten)
» Verkoopsbevorderende eigenschappen in de baseline (deze zijn
toegestaan indien de baseline overal en altijd wordt vermeld door de
sponsor (bv: Colruyt: laagste prijs)
WAT MAG NIET?
» De billboard mag geen audiovisuele reclamespot zijn. Billboards die een
verknipte versie van een reclamespot zijn, worden best vermeden, zeker
als die verkoopsbevorderende elementen bevatten.
Aanzet tot consumptie of vermeldingen prijs, kortingen, promoties..
Alsook telefoonnummers, adressen, distributiepunten, openingsuren,
vermelden waar of wanneer het product of dienst beschikbaar is.
Geen verkoopsbevorderende boodschappen
» Bewoordingen als “nieuw”, “goedkoop”, “vanaf nu verkrijgbaar”, “solden”...
» Superlatieven “mooiste”, “beste”, “overheerlijke”...
» Doeltreffendheid/voordelen van product “helpt tegen”...
» Persuasief woordgebruik “ga naar”, “surf naar”, “geef”, “doe mee”...
» Bestanddelen of ingrediënten die net het verkoopargument zijn
“vetarm”...
» Tijdsaanduidingen: “nu”, “elke week”...
SPONSORLOGO
Gebruik steeds het sponsorlogo gedurende de hele spot:

Bij voorkeur link met het programma: Bijv: Blind gekocht met Luminus:
“Blind gekocht maar niet blind voor een groene toekomst. Luminus, samen maken
we het verschil”.
Opgelet voor: “Veel kijkplezier met”, “met”, “geniet van dit programma met”...
Deze zijn onvoldoende om het sponsorlogo te vervangen,
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3. BRANDCARE

SBS SPONSORED CONTENT
TV
2. BILLBOARDS/TRAILERS
Een trailer (of een promo) is een aankondigingsspot van een programma, actie of
evenement, die in promoruimte wordt uitgezonden. Een trailer kan eveneens
gesponsord worden door een programmasponsor. Dit kan door middel van een
billboard van maximum 7’’ die wordt uitgezonden na de trailer.
AANTAL:
Maximum 1 billboard per trailer is toegestaan.

SECTOREXCLUSIVITEIT:
Garantie rond de gesponsorde trailer, zolang de sponsoring loopt

3. PAUSE BUTTON ADVERTISING
Pause button advertising is een innovatieve manier om het pauze moment om te vormen in
een impactvolle reclameboodschap voor de adverteerder. Dankzij de technologie van
Telenet wordt het gepauzeerde televisiebeeld omgezet in een indoor billboard (zonder audio
en zonder video). Dit gebeurt wanneer de kijkers van Play VIER, Play VIJF, Play ZES, Play
ZEVEN en Play SPORTS OPEN op de Pause Button Advertising duwen, zowel tijdens het live
kijken als tijdens opnames en terugkijk tv.
Pause button advertising is een onderdeel van de Brandcare pakketten
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SBS SPONSORED CONTENT
TV
4. PRODUCT PLACEMENT
Uw product wordt op een actieve of passieve manier ingelast in een programma. Een
product placement is een kwalitatief verantwoorde en creatieve manier om uw merk
onder de aandacht te brengen in de context van het programma.
Product placement wordt in samenspraak met de programmatieafdeling op een zo
natuurlijk mogelijke manier verwerkt in het programma.
De vermelding van het PP logo duidt aan wanneer het programma product placement
bevat.
Product placement kan alleen in combinatie met een billboard/sponsoring.

5. OVERLAYER
De overlayer is een exclusief en premium Brandcare product dat enkel in zeer
uitzonderlijke omstandigheden rond een format kan worden uitgewerkt. De
mogelijkheden van een overlayer worden telkens geval per geval besproken.
Volgende regels gelden steeds:
Jouw logo/product met aanvullende informatie verschijnt gedurende maximaal 5 sec
tijdens een programma. Dit zijn de mogelijkheden:
»

voor hoofdpartners bij formats die wij - in overleg met programmatie - vooraf
bepalen (dit betekent dat programmatie dit telkens kan checken met de
formatowner of andere rechtenhouder).

»

Wanneer de overlayer een functionele en relevante plaats krijgt binnen de flow
van het programma.

»

Onder volgende bijkomende voorwaarden: max. 1 overlayer per aflevering, max.
1:4 van scherm, enkel visueel, altijd geproduceerd door SBS.
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SBS SPONSORED CONTENT
TV
6. GARANTIEPAKKETTEN
Jouw merk is aanwezig in een exclusieve billboard plaatsing en kan op deze manier
een bereik opbouwen bij de gewenste doelgroep.
Wij bieden 3 garantiepakketten aan :
•

VVA 18/54: op de Play zenders* + online video + Pause Button Advertising

•

Mannen 18/54:op de Play zenders* + online video + Pause Button Advertising

•

Vrouwen 18/54: op de Play zenders* + online video + Pause Button Advertising

*Play VIER, Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN, Play Sports Open
Instapbudget: € 35.000
Het garantiepakket wordt ingeboekt onder hetzelfde principe als Multichannel,
indien er wijzigingen dienen te gebeuren in de zenderselectie zal dit steeds
resulteren in een verhoogd tarief.
50% korting wanneer de volledige zenderselectie + online video + Pause Button
Advertising wordt opgenomen.
40% korting indien er wordt afgeweken van de zenderselectie (Play VIER, Play VIJF,
Play ZES, Play ZEVEN) of indien online video en/of Pause Button Advertising niet
worden opgenomen.
>> Vrije keuze spotlengte: 5”-7”-10”.
>> Easy buy: SBS stelt een evenwichtig pakket programma’s samen.
>> Boeking Play VIER op uurschijf 12-26u. Boeking Play VIJF, Play ZES, Play ZEVEN,
Play Sports Open op ‘All Day’. Tenzij de wetgeving het anders voorschrijft.
Indien het minimumbudget niet wordt gerespecteerd, vervalt het garantiepakket.
MATERIAAL
•

Het storyboard moet voorgelegd worden ter goedkeuring.

NIET IN GARANTIEPAKKET
•
•
•

Key formats zoals De Slimste Mens ter Wereld, De Mol, enz.
Human interest programma’s met gevoelige content (programma afdeling beslist)
Advertiser Funded Programmes
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SBS SPONSORED CONTENT
ONLINE
1. ONLINE VIDEO
Onze programma’s zijn ook succesvol online en de toevoeging van de online kijkers
verhogen je bereik. Voor elk sponsoring partnership wordt een online video voorstel
uitgewerkt met pre-rolls en mid-rolls.

2. ONLINE PRODUCT PLACEMENT
Ook online wordt je product op een actieve of passieve manier ingelast in een
webisode, vlog,….
Product placement wordt in samenspraak met de programmatieafdeling op een zo
natuurlijk mogelijke manier verwerkt in het programma. Product placement kan alleen
in combinatie met een OLV-campagne. De vermelding van het PP logo duidt aan
wanneer het programma product placement bevat.

3. APP’S
De app’s van SBS bieden ruime mogelijkheden om het merk van de klant in de kijker te
zetten: OLV, banner, redactionele integratie, gepersonaliseerde avatars,…
Voorstellen worden tailor made uitgewerkt.

4. SOCIAL LAYER
De creatieve link tussen je merk en een programma wordt doorgetrokken naar een
impactvolle social media campagne (socials van SBS + Native Nation).

5. PREMIUM PARTNERSHIPS MET SBS-GEZICHTEN
»

Of het nu om een creatieve billboard met Erik Van Looy rond De Slimste Mens ter Wereld
gaat, het Kot van VIER met social content van Julie Vermeire of een samenwerking met
één van onze gezichten, SBS Brandcare staat klaar! We linken jouw merk, gezicht en
zender op een leuke manier aan elkaar.
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SBS BRANDED CONTENT
TV& ONLINE
Branded Content of publireportage 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
Voorwaarden:
o 15 GRP’s per week verspreid op SBS
o Time slots in access, prime & late night

VRIJE ZENDTIJD

Zendtijd die niet wordt benut voor de reguliere programmatie en die adverteerders
kunnen aankopen om eigen programma’s of content te plaatsen.

JANI

JANI is het nieuwe online lifestylemerk van SBS rond Jani Kazaltzis, die met meer
dan 300.000 volgers op Instagram de populairste stylist van Vlaanderen is. Vanuit
een multiplatform approach brengt het content rond fashion, beauty en lifestyle op
Jani.be, Youtube, Facebook en Instagram.
Aan de hand van online VIDEO-verhalen, aangevuld met creative social storytelling en
artikels, entertaint JANI dagelijks een geëngageerde online community van actieve,
upscale vrouwen, tussen 20 en 40 jaar.
Op zoek naar een originele manier om vrouwen te bereiken? Dat treft! Wij geloven in
straffe content maken, samen met onze partners. Niet zomaar reclame voor een
merk, maar doordachte campagnes met een goed verhaal aan de basis.
Geloofwaardig, authentiek en met impact.
Dat krijg je alleen als jouw doelgroep ook graag kijkt naar wat wij samen brengen. En
als onze merken 100% matchen qua waarden en DNA.
Branded video, wedstrijden, events, line extensions, creatieve social campagnes of
een heus online format (AFP) rond jouw merk? We bedenken het graag samen met
jou, op basis van jouw briefing en objectieven.
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SBS BRANDED CONTENT
TV& ONLINE
DIGITAL FIRST
Ook online mogelijk in de vorm van zogenaamde ‘webisodes’, vlogs,…

SOCIAL FIRST
Meer halen uit jouw online communicatie? Van strategie tot videoproductie: bij SBS
helpen we merken groeien door content, data en strategie optimaal te combineren.
Impact creëren was nog nooit zo éénvoudig.
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SBS EFFECTIVE CREATIVITY
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.
»
»
»
»
»

Creative ads
Creative promo’s
Creative bumpers
Creative combotrailers
Contest spot TV & online

Top TOPICALS
Een ‘Top Topical’ haakt in op een thema of gebeurtenis waar iedereen de mond van vol
heeft. Kerstmis, Pasen en Moederdag kent iedereen, maar wist je dat er ook een
wereldknuffeldag, kiss-a-ginger-dag en zelfs een internationale dag van het naakt
tuinieren bestaat? Maak het veschil en speel in op een kalenderevenement!
Commercial event en sampling
PLAY staat voor entertainment. Onze sterke merken leven ook naast het scherm. SBS
kan een commercial event op poten zetten waarbij activatie en sampling van een
adverteerder mogelijk is. Denk maar aan De Mol aan zee, een heus pop-up Café De Mol
en VR-Park in Blankenberge.
Premium partnerships met SBS gezichten
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LICENCING
COMMUNICATIE LICENTIE
Wanneer de programmapartner verkoopsbevorderende communicatie zou willen
voeren als programmapartner dient er een communicatielicentie afgesloten te
worden.
LINE EXTENSIONS
Sterke merken leven ook naast het scherm. SBS kan in samenwerking met een
adverteerder producten of diensten ontwikkelen die als extensie van een format in de
markt gezet worden.
Het gamma is breed en spreidt zich uit over vele categorieën .. van boeken en
speldozen tot gamification en commercial events.
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3. BRANDCARE

CROSSMEDIA AANBOD

SBS i.s.m. themazenders, Mediahuis Connect,
IP Radio & Roularta
The Pool is onze crossmediale cel die samen met de adverteerder en de agencies
oplossingen biedt via creatieve, content driven en doeltreffende campagnes over de
regiegrenzen heen. SBS, Mediahuis Advertising, Roularta Media Group en IP Belgium
slaan de handen in elkaar om via één SPoC uw briefings optimaal te beantwoorden.
Naast een reactieve approach biedt The Pool ook pro-actief crossmediale pakketten
aan zoals cross topicals, Pool Program Packages en targeted cluster packs. Ook
concrete multi touchpoint (TV/Radio/Online/Print) briefings zijn de crossmediale
leefwereld van The Pool. Informatie, cases en inspiratie vind je op www.thepool.be.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
BRANDCARE
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.
Creatie en goedkeuringsflow
De klant is steeds verantwoordelijk voor de conformiteit van de billboards of andere
sponsoring met het toepasselijke wettelijke kader. Bij twijfel of onduidelijkheid kan
de klant altijd contact opnemen met SBS. SBS bekijkt dan het materiaal en helpt
graag om een sterk creatief alternatief te vinden, dat voldoet aan de regelgeving.
SBS zal geen onnodige risico’s nemen, met een impact op een specifieke billboard of
eventuele toekomstige dossiers. Indien de klant de argumentatie van SBS niet wil
volgen, neemt deze klant blijft de klant verantwoordelijk voor de uitzending en dus
ook een mogelijke boete of andere sanctie.
Briefingsdocumenten helpen om juister te kunnen beantwoorden aan de noden van
de klant.
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Bij SBS zetten we meer dan ooit in op innovatie. Zo zijn we pionier op vlak van
addressable advertising en rolden we samen met Telenet deze revolutionaire
reclametechnologie uit in 2017 als één van de eersten op het Europese vasteland. Als
erkenning kreeg SBS de gouden AMMA award voor Innovation & Development in
2018.
Voor Smart AD werken we samen met Telenet en Proximus op een universum van 2
miljoen settop boxen, wat overeenkomt met een penetratie van 75% op alle
huishoudens in Vlaanderen. Waar de klassieke tv-reclame zich richt op het brede
publiek, combineert addressable advertising de kracht van het massamedium
televisie met de specifieke personalisatiemogelijkheden van digitale media. Er kan
getarget worden op een groot aantal criteria waarbij kijkers een reclameboodschap
op maat te zien krijgen. Wat meteen ook positief is voor de consument, aangezien
deze steeds meer relevante advertenties te zien krijgt.
Smart AD biedt alleen maar voordelen voor de adverteerder. Bestaande TV
adverteerders gebruiken addressable TV om hun lineaire campagnes te versterken
door te targeten op specifieke en zelfs niche doelgroepen. Bovendien bereiken ze via
deze reclamevorm ook makkelijker light viewers en kan er zelfs getarget worden op
klantenlijsten. Niet-tv adverteerders tekenen vooral in op addressable tv advertising
omwille van de lage instapdrempel. Zo biedt geo-targeting hen de mogelijkheid om
regionaal of zelfs lokaal te adverteren op nationale tv.
HOE WERKT HET?
»
»
»
»

Gezinnen worden getarget op basis van een aantal criteria.
Relevante TV spots worden naar de settop box gestuurd.
Wanneer er een match is met het profiel van het kijkende gezin, kiest de settop
box de meest relevante spot en zendt deze uit.
De spot wordt perfect geïntegreerd in het bestaande reclameblok.
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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. Er kan onder andere uit volgende categorieën gekozen worden.

CLIENT LIST
Buiten de standaard criteria en tal van combinaties, kan de adverteerder ook zelf
werken met 1st party data of zijn eigen klantenlijsten, die gematcht worden met de
databases van Telenet en Proximus.
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RESULTATEN CAMPAGNE
Het aantal impressies van de campagne is gegarandeerd. Wekelijks krijgt de
adverteerder een rapport met het aantal afgeleverde impressies, het bereik op de
geselecteerde doelgroep en de OTS. De heath map geeft u meer informatie over de
spreiding van de impressies per timeslot.
SPOTLENGTE
»

20” (15” en 30” op aanvraag)

RESERVATIE, MATERIAAL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES
»
»
»

Reservatie: bij voorkeur 10 werkdagen vóór de start van de campagne
Deadline aanlevering materiaal: 5 werkdagen vóór de start van de campagne
Tech specs:
https://assets.sbsbelgium.be/www.sbsbelgium.be/production/202008/TECH%20SPECS%20SMART%20AD%202020.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN
»

SBS Belgium heeft het recht om lineaire campagnes te overschrijven met Smart
AD spots op specifieke doelgroepen. De performanties van deze lineaire
campagnes worden correct gemeten en herwogen volgens een CIMgoedgekeurde methodologie.
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SBS ONLINE VIDEO
Op Go PLAY kan je gratis video’s bekijken in
short form en na registratie kan je volledige
afleveringen (her)bekijken. Jouw
reclameboodschap wordt multidevice getoond
rond deze kwalitatieve premium content van Go
Play in een “brand safe” omgeving.

6”

70

10 ”

80

15 ”

100

20 ”
25 ”

125
135

30 ”

160

>30”

MOGELIJKHEDEN
•
•

> > SPOTINDEXEN

Een videocampagne bestaat ALTIJD uit een combinatie van pre- en mid-rolls.
Wanneer je on air een programma sponsort, wordt je spot ook opgenomen op
onze online platformen met betrekking tot dit programma.

BRAND SAFETY
99% van de traffic op de SBS-websites is valid. Dit maakt van SBS een brandsafe
partner. Het plaatsen van advertising rond gevoelige content is NIET mogelijk.
Deze content wordt uitgesloten van alle video advertising mogelijkheden.
CAPPING
We hanteren een standaard capping van 1/10min/user.
Een striktere capping is mogelijk mits toeslag van 20%.
ADSERVER TOOLS
SBS gebruikt de volgende tools voor online videocampagnes :
•
•
•

Voor direct & bestelbon campagnes: Google Ad Manager
Voor programmatic: Google AdX
Voor viewability: Moat

Op het einde van de campagne, bezorgen wij een digital campaign report.
DATA
SBS faciliteert data door gebruik te maken van Cxense als Data Management
Platform. Via dit platform verzamelen een data-aanbod dat we kunnen aanbieden
voor OLV.
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SBS ONLINE VIDEO
MATERIAAL
AANLEVERING
5 werkdagen voor de start van de campagne. Bij niet-naleving van de deadline is
de startdatum niet langer gegarandeerd. Uw campagne kan daarom later of
helemaal niet worden gelanceerd. De volledige levering van het aantal
impressies voor de verwachte einddatum kan daarom niet worden
gegarandeerd. Dit betekent dat het ook geen basis voor compensatie kan
vormen.
TRACKING
Adverteerders zijn gemachtigd om cookies, scripts of andere manieren te
gebruiken om alleen de volgende anonieme metadata te verzamelen:
• hoe vaak begon iemand de videoadvertentie te bekijken (impressie)
• hoeveel van de videoadvertentie heeft de kijker gezien (completion rate)
• het aantal klikken met de volgende aanvullende gegevens:
• schermresolutie gebruikt
• browser gebruikt
• besturingssysteem gebruikt
Met uitzondering van het verzamelen van de eerder vermelde metagegevens, is
het expliciet VERBODEN om cookies, scripts of andere methoden te gebruiken
om informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te krijgen tot
de randapparatuur van gebruikers van de websites of apps van SBS.
Zonder voorafgaande toestemming van SBS is het verder verboden om:
• informatie te verzamelen met het oog op re-targeting, targeting op
doelgroep en gedrag.
• informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers op de websites
of apps van SBS.
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SBS Pause Button Advertising
Pause button advertising is een innovatieve manier om het pauzemoment om te
vormen tot een impactvolle reclameboodschap voor de adverteerder. Dankzij de
technologie van Telenet wordt het gepauzeerde televisiebeeld omgezet in een
indoor billboard (zonder audio en zonder video). Dit gebeurt wanneer de kijkers van
Play VIER, Play VIJF, Play ZES en Play ZEVEN op de Pause Button Advertising duwen,
zowel tijdens het live kijken als tijdens opnames en terugkijk tv.
Resultaat: de adverteerder krijgt 100% zekerheid dat zijn commerciële boodschap
gezien wordt. Bij Pause button advertising heb je minstens twee contactmomenten:
net wanneer je op pauze hebt gedrukt en wanneer je terug bent om verder te kijken.
Het is de ideale manier voor adverteerders om met hun merk op een creatieve
manier in te spelen op het pauzemoment van de tv-kijker. De kijker wordt niet
gestoord en de adverteerder slaagt erin om op een niet-intrusieve manier een
moment te creëren tussen het merk en de kijker, een win-winsituatie dus.
Pause button advertising biedt bovendien de mogelijkheid aan adverteerders om een
breed bereik op te bouwen op televisie zonder de noodzaak om een TV spot te
produceren en dit aan een zeer toegankelijk budget.
Sinds 2020 is pause button advertising nog beter afgestemd op de noden van de
adverteerder.
WHAT’S NEW?
»
»
»

Bepaal zelf het aantal impressies in functie van je budget
Kies de gewenste start- en einddatum
Er zijn extra targeting opties mogelijk: kies zelf de zender, de dag of het timeslot

RESERVATIE, MATERIAAL EN TECHNISCHE SPECIFICATIES:
»
»
»
»

Reservatie: minstens 5 werkdagen vóór de start van de campagne (in functie van
de beschikbare inventory).
Deadline aanlevering materiaal: ten laatste 2 werkdagen vóór de start van de
campagne. Op aanvraag: aanlevering materiaal vóór 11u, zelfde dag nog on air in
prime time.
Optie: productie door SBS (€1.000)
Tech specs:
https://assets.sbsbelgium.be/www.sbsbelgium.be/production/202003/PZK%20TECH%20SPECS%202020.pdf
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Native Nation is een ‘branded content studio’ voor merken die social mediagebruikers
écht willlen aanspreken. Het geheime ingrediënt?Creativiteit en een optimistische
houding. Native Nation doet aan social media -én influencermarketing met als
centrale insteek ‘autenthieke storytelling’.
AANBOD
»

Meer dan 60 miljoen touchpoints

»

> 1.650 profielen

»

Multichannel

»

Data Driven

»

Scorebord en profiel insights

»

Onmiddelijk meetbaar + auto live rapportering

»

Snel én makkelijk recruitment

»

Nano, micro, medium en macro influencers

»

Social layers gekoppeld aan Play-programma’s

»

Multiplatform: Youtube, Facebook, Instagram, ..

»

Actief in alle branches waaronder beauty, photo/video, travel, foodies,
fashion, mom/dad, animals, sports and celebs

48

