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Maandag & dinsdag.

Chateau Bijstand

Down the Road

De familie Meiland gaat de uitdaging aan om een hele
maand op bijstandsniveau te leven. Ze krijgen het
zwaar en raken verzeild in hilarische toestanden, maar
ze zetten alles op alles om het te redden. De grote
vraag is natuurlijk: kun je nog wel wijnen, wijnen, wijnen,
als je elke eurocent drie keer moet omdraaien?

Gordon maakt een roadtrip met zeven jongeren met het
Downsyndroom dwars door Nederland. Tijdens deze
avontuurlijke reis met veel plezier en gezelligheid worden zij
ook uitgedaagd hun grenzen te verleggen.

Vanaf maandag 28 februari 20.30

Vanaf dinsdag 4 januari 20.30
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Woensdag & donderdag.

Steenrijk Straatarm

Marble Mania

Nieuw Seizoen!

Nieuw Seizoen!

Vanaf woensdag 5 januari 20.30

Vanaf donderdag 6 januari 20.30
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Vrijdag.

De Alleskunner
Nieuw Seizoen!

Vanaf vrijdag 7 januari 20.30
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Zaterdag.

The Tribute: Battle of the Bands

Hoge Bomen

In The Tribute Battle of the Bands gaan 11
tributebands de strijd met elkaar aan. Juryleden Cesar
Zuiderwijk, Angela Groothuizen en Spike beoordelen wie
het meest in de buurt van het origineel komt.
Presentatie is in handen van Gerard Ekdom.

Nieuw seizoen!

Vanaf zaterdag 15 januari 20.00

Vanaf zaterdag 26 februari 21.30
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Zondag.

Ik Hou van Holland

Van je Familie Moet Je Het Hebben

Nieuw seizoen!

In deze nieuwe feelgood-quiz wordt de hoofdkandidaat met een
smoes naar de studio gelokt. Daar ziet hij tot zijn verbazing vijftien
familieleden en vrienden die hem een warm hart toedragen en hem
een mooi geldbedrag gunnen. Ze spelen samen een quiz en
proberen daarmee veel geld te verdienen. Hoeveel? Dat ligt aan de

Vanaf zondag 30 januari 20.00

Vanaf zondag 16 januari 21.30
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Maandag t/m vrijdag.

VI Vandaag
Het succesvolle VI trio is vanaf maandag 10 januari iedere werkdag te
zien op SBS6 met een dagelijkse liveshow. In VI Vandaag geven Wilfred
Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hun kijk op het nieuws,
de actualiteit, politiek, entertainment en meer. Daarnaast blijven sport,
en voetbal in het bijzonder, ook belangrijke onderwerpen aan tafel.

Vanaf maandag 10 januari dagelijks om 21.35
©Talpa Network
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Programmaschema februari.
MAANDAG

DI NSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRI JDAG

1 8. 00

Dr oomhui s op het
pl at t el and

Dr oomhui s op het
pl at t el and

Dr oomhui s op het
pl at t el and

Dr oomhui s op het
pl at t el and

Dr oomhui s op het
pl at t el and

1 8. 30

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

1 9. 00

Lang l eve de l i ef de

Lang l eve de l i ef de

Lang l eve de l i ef de

Lang l eve de l i ef de

Lang l eve de l i ef de

ZATERDAG
De Gr ot e Tui nver bouwi ng

ZONDAG
De Gr ot e Ver bouwi ng

vt wonen:
weer ver l i ef d op j e hui s

1 9. 30

HLF8

HLF8

HLF8

HLF8

HLF8

The Tr i but e: bat t l e of
t he bands

20. 30

Ur k!

Down t he r oad

St eenr i j k, s t r aat ar m

Mar bl e Mani a

De Al l es kunner

VI Vandaag

VI Vandaag

VI Vandaag

VI Vandaag

I k hou van Hol l and

28-2: Chat eau Bi j s t and

21 . 30

VI Vandaag

Het Roer Om

Van j e f ami l i e moet j e het
hebben

26-2 Hoge Bomen

22. 30

23. 30

Har t van Neder l and

Har t van Neder l and

Har t van Neder l and

Har t van Neder l and

Har t van Neder l and

Har t van Neder l and

Har t van Neder l and

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Lang l eve de l i ef de hh

Lang l eve de l i ef de hh

Lang l eve de l i ef de hh

Lang l eve de l i ef de hh

Lang l eve de l i ef de hh

PT hh

De Al l es kunner hh
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Het Wylde Pad.

Nieuwe serie op maandag.
Veel Dan Brown op de maandag, startend met de film
franchise: The Da Vinci Code, Angels & Demons en
Inferno. Deze drie films hebben een goed trackrecord
op de maandag (2020: 6,9% / 12% / 10%).
Om het gevoel van deze films door te zetten, worden
ze opgevolgd door de nieuwe serie The Lost Symbol.
Ook dit verhaal gaat over Robert Langdon, de
hoofdpersoon uit de drie films, en is ook gebaseerd op
het gelijknamige boek van Dan Brown. Er zijn tien
afleveringen die vijf weken dubbel ingezet worden.

The Lost Symbol: vanaf maandag 17 januari om 20.30

©Talpa Network
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Het Wylde Pad.

De vooravond.

Vanaf dinsdag 25 januari een nieuw seizoen
MasterChef Australië. Deze ronde gaan de VIPS de
strijd met elkaar aan, waaronder de dochter van
Gordon Ramsay. Het belooft weer een seizoen te
worden vol culinaire hoogstandjes. De deelnemers
strijden voor een geldbedrag voor het goede doel, en
uiteraard de eeuwige roem.

MasterChef Australië VIPS is vanaf dinsdag 25 januari
elke maandag t/m donderdag te zien vanaf 19.30
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Het Wylde Pad.

De vooravond.

Vanaf maandag 28 februari een nieuw programma op
de vooravond: High Tea Challenge. In deze daily
thuisbakcompetitie gaan elke week vier amateur
thuisbakkers de strijd met elkaar aan om te bepalen
wie van hen de mooiste en lekkerste high tea kan
maken.
Van maandag tot en met donderdag nodigt steeds
een thuisbakker de andere kandidaten bij hem of haar
thuis uit voor een complete high tea, in een persoonlijk
thema. De gasten beoordelen de high tea op
verschillende punten. Na de laatste weekaflevering rolt
de winnaar van die week uit de bus.
High Tea Challenge is vanaf maandag 28 februari om
20.00 te zien bij Net5.
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Programmaschema februari.
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Highlights februari.
15

MAANDAG

CRIME SERIES

FBI Nieuw
seizoen
bij4. Talpa

Network.

Amerikaanse dramaserie over de interne
werking van het New Yorkse kantoor van de FBI,
waarbij alle vaardigheden en geestverruimende
technologie van het bureau aan bod komen om
het land veilig te houden.
Vanaf maandag 21 februari dubbele
afleveringen van 21.30 23.15

©Talpa Network

16

PREMIERE

TheNieuw
Gentlemen
bij Talpa

Network.

De Amerikaanse expat Michael Pearson (Matthew
McConaughey) heeft een zeer winstgevend
marihuana-imperium opgebouwd in het Verenigd
Koninkrijk. Wanneer het verhaal de ronde gaat dat hij
uit de business wil stappen, leidt dit tot complotten,
intriges, omkoping en chantage in een verwoede
poging alles van hem af te nemen.
Dinsdag 15 februari om 20.30

©Talpa Network
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Europa- &
Conference League
Kwalificatie wedstrijden
17 en 24 februari, vanaf 18.00
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Programmaschema februari.
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Highlights februari.
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Maandag.
Lachend de week in bij SBS9

Get Smart

Tag

Grown Ups

Unfinished Business

7 februari

14 februari

21 februari

28 februari
©Talpa Network
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CRIME SERIES.

Zondag.

Law & Order: SVU S19

Major Crimes S6

In het negentiende seizoen zit de misdaad niet stil en
luitenant Benson en haar team dus ook niet.
Halverwege het seizoen verschijnt advocaat Peter
Stone ten tonele.

De politieafdeling Major Crimes werkt samen
met Justitie om verdachten van misdaden
achter de tralies te krijgen.

20.30

22.20

22.30

00.20
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Programmaschema februari.
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UITGELICHT

Kansen voor
adverteerders.

©Talpa Network

WEES ZICHTBAAR OP DE MEEST
ROMANTISCHE DAG VAN HET JAAR!

MEDIA-ADVIES

Inzet Valentijnsdag.

Advies middelen.
Veel mensen voelen een verplichting om iets te doen met Valentijnsdag.

Waarom Talpa Network?

Vandaar dat een brede media inzet geadviseerd wordt. Het iets meer insteken

Talpa heeft een uniek Nederlands netwerk met verschillende sterke

op met name mannen lijkt een slimme zet.

merken over de assen van kijken, luisteren en lezen.

Oriëntatie vind vlak van te voren plaats dus focus met de mediainzet op een

We creëren een combinatie die past bij jouw doelstellingen en

korte campagne looptijd met een hoge mediadruk vlak voorafgaand
Valentijnsdag.

doelgroep. Door verschillende merken en platformen in te zetten

Onze radio zenders 538, Sky Radio en Radio Veronica zijn zeer selectief op de

brengen we de content tot leven om zowel het bereik als relevantie

doelgroep met een hoge interesse voor Valentijnsdag. Het platform JUKE kan

en creativiteit te verhogen. Dat is het Netwerk Effect.

hierbij een mooie aanvulling zijn om de doelgroep optimaal te bereiken.
Influencers kunnen ingezet worden om het Valentijns thema te laden en de
doelgroep te inspireren.

Onderzoek naar merkimpact
heeft aangetoond dat het
inzetten van meerdere
touchpoints een positief effect
heeft op de campagne ROI.

Daarnaast zal TV inzet rondom romantische films vanuit umfeld een mooie

toevoeging zijn om snel awareness op te bouwen. (Billboarding?).
Radio

Doelgroep x Talpa brand match.
1.

Bron: NOM, NPM 2020-I, selectiviteit

Talpa Social (index 146)

4. Radio veronica (index116)

2. 538 (index 142)

5. JUKE (index 114)

3. Sky Radio (indez 130)

6. Veronica TV (index 113)
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Interesse?
Neem contact op met je
Accountmanager!

Onze Talpa FMCG Audio
effect monitor heeft
bewezen dat Audio
effectief is op de brand
van FMCG merken.
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Resultaten
FMCG.
ONDERZOEK WIJST UIT: OP ALLE GEMETEN
FUNNEL.

Huidige situatie.

Belangrijkste doel.

Oplossing.

Weinig tot geen radio in de mediamix

Aantonen dat radio ook voor FMCG

FMCG propositie waarbij campagne

van FMCG adverteerders.

adverteerders effect heeft op brand

.

effecten worden doorgemeten.

Uitdaging.

Doelstellingen

ADVERTEERDER

DOELGROEP

PERIODE

Door toenemende concurrentie op het

De radio campagne moet een positief

Duyvis

BDS 25-65 jaar

Week 42 t/m 43 2020

schap zijn er steeds meer uitdagingen

effect hebben op de merkfunnel en op

Nespresso

25-59 AB1

Week 50 t/m 51 2020

voor FMCG merken. TOMA staat steeds

de belangrijkste imago kenmerken van

Merci

V20-59 jaar

Week 51 t/m 52 2020

meer onder druk.

het merk.

COOP

36-65 jaar

Week 22 t/m 23 2021

Milner

20-49 jaar

Week 30 t/m 31 2021
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Maar niet alleen FMCG profiteert van Audio. Overtuig
jezelf met een laagdrempelig en voordelig onderzoek voor
jouw audiocampagne!
©Talpa Network
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WIJ METEN ALLE AUDIO CAMPAGNES MET DE TALPA AUDIO EFFECT MONITOR

Wil je ook weten wat de impact van radio is
voor jouw merk?
ONDERZOEKSBUREAU

1-meting

N=400

DVJ Insights

Eigen panel circa 200.00 leden,
Kwalitatief getoetst, ISO certificering

Marktonderzoeksbureau van het jaar 2018

OM DE IMPACT VAN RADIO ECHT TE
KUNNEN BEGRIJPEN IS HET
NOODZAKELIJK OM MERK, MEDIA EN
CREATIE IN ÉÉN STUDIE METEN

Bewijsvoering.

TYPE METING

STEEKPROEF

exposed versus unexposed

MERK:

MEDIA:

heeft de radio-inzet effecten
voor het merk
gerealiseerd?

KOSTEN

50/50 bijdrage
adverteerder

CREATIE:

heeft de radio-inzet
voldoende mensen met de
juiste frequentie bereikt?

wat is de waardering voor de
campagne als
geheel en welke uitingen zijn
het sterkst?

Opbouw vragenlijst:

1.
Salience.

Meten van
merkbekendheid en
van het merk en
concurrentie

2.
Merkfunnel.

Vaststellen van de
positie van het
merk in alle lagen
van de merkfunnel

3.

4.

5.

6.

7.

Imago.

Reclame.

Creatieve
kracht.

Mediagedrag.

Achtergrond.

Begrijpen van de
positionering van
het merk en
concurrentie aan
de hand van
merkwaarden

Herkenning
campagne uitingen en
boodschapsoverdracht

Evaluatie van de
campagne
uiting(en) aan de
hand van stellingen

Vaststellen van het
mediagedrag van
de doelgroep

Soc-demo,
klantrelatie, etc.
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Interesse?
Neem contact op met je
Accountmanager!
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Belangrijke data.

TV indices.
MAANDINDEX

MARKTINDEX

GECOMBINEERDE INDEX

99

110

109

100

99

Billboarding.

Publicatie:

donderdag

23 december 2021

Aanvraag binnen bij Talpa Network

woensdag

5 januari 2022

donderdag

18 januari 2022
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Bedankt
voor de
aandacht!
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