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Vooravond
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Vanaf maandag 10 april elke werkdag om 19.00 uur Vanaf maandag 10 april elke werkdag om 19.45 uur

Lang Leve de Liefde Een Jaar Van Je Leven
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Maandag.
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Maandag om 20.30 uur  Maandag om 21.30 uur

Chateau Meiland Vandaag Inside
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Dinsdag.

5Vanaf dinsdag 23 mei om 20.30 uur Dinsdag om 21.30 uur

Familie Gillis: Massa is Kassa 
Nieuw seizoen

Vandaag Inside
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Woensdag.
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Kinderen Kopen een Huis
Nieuw seizoen

Vanaf woensdag 24 mei om 20.30 uur Woensdag om 21.30 uur

Vandaag Inside
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Donderdag.
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Mr. Frank Visser doet Uitspraak
Nieuw seizoen

Vanaf donderdag 27 april om 20.30 uur Donderdag om 21.30 uur

Vandaag Inside
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Vrijdag.
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Vrijdag om 20.30 uur Vrijdag om 21.30 uur

Komt een Man bij de Dokter Vandaag Inside 
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Zaterdag.
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Vanaf zaterdag 29 april om 20.30 uur Vanaf zaterdag 29 april om 21.30 uur

Wat een Uitvinding!

Nieuw!
In Wat een Uitvinding! zien we gepassioneerde uitvinders die de oplossing 
beweren te hebben voor alledaagse problemen. Een vak- en publieksjury 
bekijken, bewonderen, testen én beoordelen hun uitvinding. De beste 
uitvinders strijden in de grote finale tegen elkaar om de ultieme 
hoofdprijs: zijn of haar uitvinding wordt daadwerkelijk geproduceerd en 
komt in de winkelschappen te liggen door heel Europa!

Het Jachtseizoen 
Nieuw seizoen
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Zondag.
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Million Dollar Island
Nieuw seizoen

Zondag om 20.30 uur Zondag om 21.30 uur

Undercover in Nederland 
Nieuw seizoen
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Programmaschema mei.



©Talpa Network 12

Programmaschema
mei.
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Programmaschema mei.
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Programmaschema
mei.
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Programmaschema mei.
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Programmaschema mei.



Lift mee tijdens deze populaire lente maand op dagen zoals Moederdag, 

Pinksteren en Hemelvaart met het voordelige TV Billboarding pakket!

Wees gedurende de week zichtbaar op de zenders SBS6, Net5 en Veronica met 

programmering zoals o.a. Lang Leve de Liefde, Meester Frank Visser, 50/50, 

Grey’s Anatomy, Law and Order, Het Blok Australië, Shownieuws, Het Weer, 

Hart van Nederland., The Big Bang Theory en Two and a Half Men.

En natuurlijk de films op onze zenders!

TV billboarding. 

In mei leggen alle vogels een ei..

Wil je meer weten? neem dan contact op met de Client Lead

Tijdlijn

What’s in it for you?

Uitzendperiode:   Mei 2023
Zenders SBS6, Net5 en Veronica
Timeslot: ma t/m zon 18.00-24.00u 
Lengte: 5” billboard
GRP: 40 grp’s per week
Doelgroep: 25-59

Investering: 13.000,- per week. 
Excl. BTW excl. productiekosten

. 

Billboarding pakket

Maart Mei 2021
14 15 17 18

week

13
week

16
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Radio 
zenderacties.



Van 1 t/m 26 mei is het weer tijd voor het vrolijkste spel van de Radio, De Lach 
van 10! De jackpot start op € 2.000,- en loopt bij ieder fout antwoord op met 
€f200,-. In het weekend zijn er jokers te winnen waarmee doordeweeks op elk 
willekeurig moment ingebroken mag worden om een poging te wagen .De 
Lach van 10 is een vrolijke actie voor de luisteraars die tijdens het 
(thuis)werken even hun gedachten willen verzetten. Een eenvoudig spel wat 
voor een lach zorgt en ook nog eens een grote jackpot kan opleveren. 

“Onze radio DJ’s toveren de lach op 
het gezicht van onze luisteraars.”

De Lach van 10.
Creëer sympathie en awareness bij een 
betrokken doelgroep door mee te doen aan de 
vrolijkste actie van Nederland: de Lach van 10! 
De luisteraars horen de lach van een bekend 
persoon en door te raden van wie de lach is, 
maken zij kans op de jackpot!

• We hebben drie unieke opties waarmee je met jouw merk tijdens De Lach 
van 10, crossmediaal impact kunt maken. Je kunt één van de drie thema’s 
claimen: De Jackpot, De Lach en de Joker. We nemen je hier graag in mee!

• We genereren extra bereik door het Talpa Netwerkeffect in te zetten, waarbij 
we de thema’s nog meer onder de aandacht brengen bij de juiste doelgroep.

• Om jou als partner ruimte te bieden voor jouw boodschap, hebben we 
besloten om deze actie te verbinden aan een zeer gelimiteerd aantal 
partners. 

What’s in it for you?

De zoektocht naar De Lach. Raad jij hem?

Uitzendinformatie.
Aanjaagperiode: 24 t/m 30 april

Uitzendperiode: 1 t/m 26 mei

Dag:  Gehele week

Timeslot: Zenderbreed

DJ: Diversen

Contact gegevens 
Talpa Network

Bergweg 70
1217 SC  Hilversum

T: 035 625 27 27 
brand.partnerships@talpanetwork.com

Tijdlijn

April 2022 Mei 2022
2119week

18
week
17 20



Net als de afgelopen jaren staat ook de komende mei voor Sky Radio weer in het 
teken van de actie met Disney. Luisteraars maken de hele maand lang kans op een 
arrangement voor 4 personen naar Disneyland Paris©, waar ze hun geluk op kunnen 
met o.a. Mickey Mouse, Donald Duck en vele andere Disney karakters.

Hoe werkt het? Luister in mei naar Sky Radio. Zodra je het codewoord van de dag 
hoort, kun je deze indienen. Heb je het codewoord goed? Dan maak je kans op deze 
fantastische prijs. 

De tease van de campagne start op 6 mei. Van 9 t/m 27 mei is de actie te horen op 
zender.

“Een maand lang maak je kans op 
tickets voor Disneyland Paris©!” 

Met Sky Radio naar Disneyland Paris©.

Uitzendinformatie.
Tease: Vanaf 6 mei

Uitzendperiode: 9 t/m 27 mei

Dag: Gehele week

Timeslot: Zenderbreed

Tijdlijn

Mei 2022 Mei 2022
20afl.

19
week
18 21
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SOCIAL

Kansen voor 
adverteerders.
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De singles maken tijdens het diner kennis met elkaar en proeven wat ze voor elkaar 

gekookt hebben. Wordt tijdens de dinerdate alles tot op de laatste kruimel smakelijk 

opgegeten of wordt het gerecht met pijn en moeite weggewerkt? In het restaurant zijn 

verschillende hoekjes gecreëerd waardoor de singles niet kunnen zien of horen wat er aan 

de andere tafels gebeurt. De singles moeten het doen met de ervaringen en verhalen van 

de singles (van hetzelfde geslacht). Na vier afleveringen heeft iedere single met alle 

singles van het andere geslacht gedatet en moet er keuze worden gemaakt. Kortom, is er 

iets moois opgebloeid tijdens dit diner en is er een match?

“Wie schuift er aan?” 

DATE SMAKELIJK. 
Een culinair dating- en kookprogramma waarbij 
vier single mannen en vier single vrouwen in 
twee aparte keukens elkaars favoriete 
gerechten maken en die aan elkaar serveren 
tijdens afzonderlijke dates. Zorgt het eten voor 
vuurwerk?

• Innovatieve en creatieve partnerships mogelijk binnen het netwerk.

• De inhoud van het programma biedt vele mogelijkheden voor integratie van 
merken van keukenapparatuur en persoonlijke verzorging tot in de food- of 
datingsbranche.

• Gedurende 8 weken lang goed zichtbaar.

What’s in it for you?

Een dagelijkse reality datingshow.

Contact Gegevens 
Talpa Network brand.partnerships@talpanetwork.com

Tijdlijn

Q3 2023 Q3 2023
403010

aflv.
1

week
1 20

Bergweg 70
1217 SC Hilversum

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: Q3 2023                     Producent: TEP                

Dag:  daily Start opnames: onbekend

Timeslot: ntb Presentator: ntb

Aantal afleveringen: 40



Interesse?
CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

Hellen.degroot@talpanetwork.com 

Hellen de Groot.

M: +31 6 29 73 01 37
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Na een succesvolle eerste reeks van Kinderen Kopen een Huis, komt er een tweede 

seizoen! Kinderen kopen een huis is een echt familie programma, wat op de woensdag 

avond op prime time wordt uitgezonden. In iedere aflevering gaat de presentator met 

makelaar Geert Klaver samen met kinderen op zoek naar hun ideale woning en gaan zij 

drie huizen bezichtigen. De ouders geven hierbij de regie volledig uit handen aan hun 

kinderen. Hopelijk helpt hun huizenjacht ze om de lol in te gaan zien van een eventuele 

verhuizing. Na de laatste bezichtiging komt de vraag: voor welk huis kiezen jullie? Maar is 

dat de juiste keuze?

“Welk huis kiezen jullie?” 

KINDEREN KOPEN EEN HUIS. 
In Kinderen Kopen een Huis nemen de kids de 
complete regie van de aankoop van een huis in 
handen. De ouders willen heel graag verhuizen, 
maar daar zijn de nog thuiswonende kinderen 
het niet mee eens. 

• Zeer sympathiek programma waarbij het umfeld geclaimd kan worden.

• Een bereikspakket met billboards en bromo’s met indicatie van 105 GRP’s op 
de doelgroep 25-59.

• Gedurende 6 weken lang goed zichtbaar.

What’s in it for you?

De kinderen maken de dienst uit!

Contact Gegevens 
Talpa Network brand.partnerships@talpanetwork.com

Bergweg 70
1217 SC Hilversum

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: 17 mei t/m 21 juni

Dag en tijd:  woensdag, 20.30-21.30 uur

Aantal afleveringen: 6
Presentator: ntb

Bereikspakket

Billboards: 30 (5 billboards per aflevering, eventueel gedeeld met een niet-conflicterende partij

Bromo’s: 18 (3 per week. Promo van het programma, afgesloten met het billboard)

Investering: €44.000,- excl. btw en productiekosten

. 



Interesse?
CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

Dirk.bansema@talpanetwork.com 

Dirk Bansema.

M: +31 6 55 00 30 62



In Switch gaan bekende YouTubers Quinn en Aaron de uitdaging aan: 
kunnen ze hun omgeving voor de gek houden? In iedere aflevering nemen 
ze de kijkers mee in verschillende situaties, waarbij ze op onverwachte 
momenten van persoon wisselen. Op de set, tijdens de eerste werkdag van 
een bijbaantje, op school of tijdens een feestje met de schoonfamilie. 

Van deze gebeurtenissen doen Quinn & Aaron verslag middels verborgen 
camera’s . Ze moeten goed hun best om niet door de mand te vallen. Dat is 
een uitdaging, want tijdens iedere aflevering krijgt de invaller een aantal 
opdrachten mee om de oplettendheid van de ander te testen. Wie lukt het 
beste om de schijn op te houden?

“Een bijna identieke tweeling is moeilijk te 
onderscheiden. Zien anderen de verschillen?’’

Quinn & Aaron - SWITCH.
Het klinkt te mooi om waar te zijn: iemand 
anders een moeilijke wiskunde toets laten 
maken, invallen voor dat saaie bijbaantje 
of een bezoek naar de schoonfamilie. Wie 
kunnen deze tweeling allemaal voor de 
gek houden?

• Bereiksknaller in de doelgroep 16-34 jaar (Gen Z)

• Adverteren rondom populaire YouTubers met een groot crossmediaal bereik 
(TikTok 816K volgers, YouTube 116K abonnees, Instagram 67K volgers)

• Mogelijkheid tot in-programs, zoals gebruiksmomenten

What’s in it for you?

Quinn & Aaron houden je voor de gek!

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: Q3 2023

Frequentie:  Wekelijks

Aantal afleveringen: 4-6

Hosts: Quinn & Aaron

Lengte: 10-15 min

Contact Gegevens 
Talpa Network

Bergweg 70
1217 SC Hilversum

M: 06-30211791
Ted.ruijssenaars@talpanetwork.com



Interesse?
CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

Jonas.vermeulen@talpanetwork.com 

Jonas Vermeulen.

M: +31 6 50 67 04 57
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Billboarding.

Publicatie: dinsdag 21 maart 2023

Aanvraag binnen bij Talpa Network woensdag 29 maart 2023

Versturen schema’s digitaal   vrijdag 14 april 2023
29

TV indices.
GECOMBINEERDE INDEX MAANDINDEX MARKTINDEX 

162 110 178

100 162
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Bedankt 
voor de 

aandacht!
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