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GLOBAL PLAYERS APPLE , FACEBOOK EN GOOGLE 
INVESTEREN €1,7 MILJARD IN OFFLINE MEDIA  
Analyse Nielsen op bruto media-uitgaven in 11 landen 

 
AMSTERDAM, 13 april 2017. De grootste global players Facebook, Apple en Google/YouTube 
besteden € 1,7 miljard in offline media. Dit blijkt uit een analyse die Nielsen in opdracht van 
Screenforce heeft uitgevoerd in de 11 landen waar Nielsen de bruto mediabestedingen in kaart 
brengt. Het grootste deel van het offline mediabudget gaat naar TV, namelijk 84% ofwel € 1,5 
miljard. 

Verenigde Staten grootste markt  
Uit de analyse door Nielsen op basis van de tariefkaart blijkt dat de global players het meest 
spenderen in de Verenigde Staten. In een belangrijke markt als China daarentegen wordt nog 
nauwelijks geadverteerd als gevolg van de blokkade door de overheid van platforms als Google en 
Facebook met de Great Firewall. Van de drie geanalyseerde global players is Apple veruit de grootste 
adverteerder.  

 

TV belangrijkste medium voor global players  
TV-content is premium content en heeft en 
massaal bereik. De cijfers laten zien dat ook deze 
partijen de kracht van TV onderkennen en zetten 
TV-reclame groots in. TV is met een besteding van 
€ 1,5 miljard goed voor een aandeel van 83,6% 
van het offline budget. Nummer 2 medium was 
outdoor met een aandeel van 6,9% van het 
offline budget. 
 
Internetbedrijven grootste branche in UK  
Al eerder zagen we dat de e-commercemarkt en 
internetbedrijven de grootste inkopers van TV-reclame op de commerciële zenders zijn in Engeland. 
Bedrijven als Amazon, Facebook, Google, Just Eat en Netflix gaven vorig jaar gezamenlijk 639 miljoen 
pond uit aan TV-reclame, een toename van 8% ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de jaarcijfers van 
Thinkbox, de Engelste TV-marketingorganisatie.  

Ook in Nederland zien we al een paar jaar dat internetbedrijven een steeds belangrijkere branche aan 
het worden binnen de TV-industrie. In samenwerking met Nielsen heeft Screenforce een rapport 
gepubliceerd over de omvang van de e-commercebranche.  

Met de selectie door Nielsen van e-commerceadverteerders kwamen we tot 140 adverteerders, die 
met elkaar bruto € 212 miljoen investeerden in TV in 2016. 

 

Cinema Magazines Newspapers Outdoor Radio TV total

Apple 14.578€          48.417€          22.454€          78.912€            10.526€          1.031.262€          1.205.590€          

Facebook 1.243€            1.112€            4.594€            16.023€            79€                 50.124€               73.175€               

Google 27.935€          12.144€          22.673€          27.349€            1.413€            394.859€             486.373€             

43.755€         61.673€         49.721€         122.284€         12.018€         1.476.245€         1.765.138€         
Bruto bestedingen x 1000 bron: Nielsen

https://www.thinkbox.tv/News-and-opinion/Newsroom/5-27-billion-pounds-invested-in-TV-advertising-in-2016
http://screenforce.nl/wp-content/uploads/2017/03/SF_TV_Jaarrapport2016_LR.pdf
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Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 25 e-commerceadverteerders in miljoenen euro's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Screenforce 
Screenforce is de Nederlandse TV-marketingorganisatie. Het doel is om adverteerders en 
mediabureaus te helpen om het beste te halen uit reclame rond premium videocontent. Screenforce 
verzorgt informatie over TV en andere premium videoplatforms, biedt services aan adverteerders en 
bureaus en vertegenwoordigt de belangen van de Screenforce-participanten op gebied van public 
affairs.  

In Screenforce participeren de volgende mediabedrijven:  
Ster, RTL, Sanoma I SBS, BrandDeli, ORN en Disney Channels Benelux. 
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Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: 
Michel van der Voort, Directeur Screenforce, via 
telefoon : 020 - 40 44 271 
mobiel  : 06 - 53 65 50 25 
e-mail  : vandervoort@screenforce.nl 
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